


 ۳ اودتاق هد م
 ۳ ار صوصخ نیا دد

 نمکی ینابلاهج دیه
 ریآیم ناگشیبرنه : ۰ ۱

 ناتسوورنه زا یکی توهد ترس هنايم ر واخ ناک دتب
 در رنم زا یاهدع هتشلک هتفهرد 2 2 رت

 «اوالمیارب ناریا یاضیسو رتات
 یو لرنم رد یناب م رد ینابناپج دیهبس اب
 وا لشم زلوتم . دندش مچ
 ابن اهجدیهبسیاهکمک بلج سلجم
 ریزدوب یناریا ناکشیپ رنه عضو
 اقا یناک دن زمضو رخاوا نیارد

 یاههمان رب ریرغت هطسا وم ناکشیپ رنه
 .دوب هدیلارگ تماخوب ور رت ات

 .عالطازیزع ناکدنناوخ هکیروطعب
 . ةاخاشامت هک تسا یتدم دن راد
 اههصاقر قباسفالخ رب نارهت یاه

  توهد اد یجراخ یایناوخ )او ۲ و

 دوجد زا رتات نس و دنیامنیم
 تسا هدش یلاخ یناریا نادنمررته
 «هطل رت اتنایحاص لسعتیا یفررطزا
 ناگشیپ رنه یلام مضوب یدیدش

 <« نت ورو رتستفرک یو اباعریعم
 تسا دارق هک تشاد رابظا نیتچ
 یبنتارفتک ۳

 نآ رهت رد ی
 دادرا رقدقعر

 یتارفنک تسایر« تاوخا یاق]اب

 یلیخو دراد هدیمب زیاد وو-ءزح
 ینابک یابلیف هک دنکیم تیلاعق

 ترازوو«ناجرم » ملیف
 كنه رف

 یلاریابوجءهراتس« الپشد

 یملیف هی لوقشم شیپ هام هد
 قافتاب هک تسا «ناجرمو ماتب
 تساهدومت تک رش نآ رد یرقحح
 ملیق ون یتالوص تدم دوج واب
 ی الاکخا و هدیحرت ماست اب < ناجرم»

 دوح و«نآ یاه هحصنی رخ ۲ هیپت رد
 یلقتملفش کین اسک وهددو [درا و ۳ دن ۳ ملیف زا یاهنسص رد هلج زا تسا

 یناشیرب فو داچد دنرادن یاسود  دوخ یدادربملیق كنهرف
 ندیا اب الیق دویزم هناخ ترازو اچ می . دناهدخ
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۳ 

 -س رگ ر))
 وجه هجوم

 زا لبق ۷ ( اتسدوباناسورر

 هن <یدرت نامربند ملی
 كلامم هیلک رد هکلب ناربا شبابز
 ۰۱ دد اپ:

 مراهچ وموسیاپلر دوخ یلصا نم ر>+ دوب (اتوو سانفان .
 ی)ورهکنیاروعت و دزک و 1
 وباوخ وهدشمااع ناناوج بن 

 تریار هک لبقلاسود 3 دوخب دزاسمارحاجن ]رب ار لار

 نله > یخی رات ملبف 4م تسر دا

 رتخدیوجتسجب دز <یورت نانرپز
 ار نیمز یور یاههرهچنیرنابیز (سوه) لوفب مه هک تشگیمیناوچ
 ار یکشیپ رنه مه و دشاب تار
 نیدود یولج دناوتب و هتخوم]آ
 رد ؛ دیامن تماقتسا دادربملیت

 دروخ رب یرتخدب دوخ یوجتسج نیش
 شقن نیاقیالتبجرهزا اروا هک
 نيازا مه (اتسدوپاناسور) تسناد
 شنیدلاداتافتاو دوبن لیمیب اضافت

 مالعا اجیرص اد دوخ تقفاوم مه
 . دنتشاد

 وادرکت یلمات (زیاوترباد)
 یوسب نانک زاورپو هتشادرب ار
 شیامن و دیدرک داپسهر دوریلاه
 امطق هک یعارتخا اب مبن آ مليفنیا
 ار (اناسور) ترهش دب راد عالطا

 . دیناسر خیرم هرکب یتح
 ۲۱ نونکا (اتسدوپاناسدر)

 «نلع» قارفا نودب و دراد لام
 ۱۹۳ ۰ناوژ متعیب رددشابیمیناث
 ییناتیلوربرت و فارطا ددیکجوک
 هک یئاج ؛ «نیتاسز» هب (وسد
 یاب درکیم یشورف هداد شردپ
 زونه «اناسور) .داهندوجد اسرع
 زاسغ7 كنج هک دوب ناوج یلجخ
 یکداوناخ شمارآ و حلسد دیدرگ
 (اناسور)دمب ین دم .دزیهرباراجلآ

 زر «مرو ولو شاوداوفاخ ازماس+
 اتتفر یاکییسا و هب وا ودنتف رگ ش#
 . دهد همناخ:ادشیوخ تا
 ًةتشرردا ردوخ تالیص بتا
 ارف اد یگهیپ نم ؛رود د دین ماسناز تیقفومای تیر دم
 , تفرگ

 (ناسورزیمایلتب لیندا ۰
 زور ادرفو مانب_لبق لاس
 دینولل ) ودمآرارایب تخم"
 ۲ يلیخادرف>ملیف نادرک داک یک

۰ ۰ ۰ 
 جرم موج جیج جوجه

 ۳ فاثیاب لو 7 یا رلاتیا مان ۳۳ ۵ راتس (اتسد ویان

 نه » دسر تر وبه یاهتنمب  ۳ بی
 درپ : همجرت  1 میر ین

 .دوب هدرک هیهت ارنآ «تساربد
 یکچوک لر ملیف نیا رد (اناسدد)
 ات «مادوملیفایو تشاد ءدهعب
 یو دروآتسدب ترهش یاهزادنا
 ارمراپچ شق ین «ماد» ملیف رد
 مانیدوخ یدعب ملیف رد ودوما یم نیا
 هدیهربارموسلر < هردم نابابد
 مانک ناثچمه كلاذعم تشاد
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 یتیاب اد «سیلوا » ملیف
 (اناسور) یئابنیس تیتفوم نیل وا
 دوچد اب ملبفنیارد درد آ باسحب

 (وناکنمان اولیس) ارلوا شقن هکنپا
 بیصت یدایز تیقفوم تشاد هدهعب
 ةلچوک شفت نیمه ودید رک (اناسدد)
 وا (زیادترباد) دش تاب ملیف نیا

 هک ورهام نارازه نایم زا اد
 دندوب «نله» شقنیافیا دیدناک
 . دنکب اضتتا

 ریاسفالخ رب (اتسدوبان اسور)

 یموجیجهجهجه# ی ۳

 اهردق ]«دن رب یما دهد ۳5 افتسا رثک ادح عیوخ تیقفو زا هکیجداخناک واتس
 حالطساب و تسین < بلط دوسو
 یو یتاپرهم دریگ یمن ارشدوخ
 یسکر گاوتسا ماهو ساخ دزنابز
 دوش ورب وروا اب امنیس زا جراخ
 شیب یرادهناخرتعدار (اناسود)
 هکیئاپملبف دادعت )تداد دهاوغن

 ۱۵ هب تسا هدرک یزاب نونک ات
 یو هک ار لناسورو ملیف و دسریم
 «یورت نامرهق نله»ملیف زا لبق
 کیرم] رد نونک ادوب هدوش یزاب
 ,دنهدیم شیابف

 كم ردرملب نا (اناسدد)
 تارول 7سک و رک) قورعم ةشیپرتهاب
 ابءزرابم» ملین رد ادوا هک (ودار
 هدومتیزاب مپاهدید یک اب «كرم
 یمیبط رظاتم شام (ان اس و د) . تسا
 لیبموت|ابدنک یتصرف هاک ره وتسا
 تساهدب رخ ًادیدج هک دوخ «تایف»

 و دتکیم .شدرگ ناهج فارطاب
 وزرآ هاگی

 1دوشیرتخد
 مانب یناوس+ج ۷ ( انامود )

 حاودراایلاتیارد [ویراکی ورک دام)
 لکاک رس كي ردام نوا او هدوما

 بحاص هک تسپا شب

 ؛ دشابیم یدز
 توعدب انب هتشذک لاس

 وو نیوتت)ارف یفابیک كي یاسژر
 ینایدرف ناسنآرتخدو مانبیملیف
 قافتاب دشبم هیپت ایلانیا رد هک
 دومتاقیاارمودشقن (هولاک نیدوک)
 شبابت ةدامآیکزاتب ملیف نیا د
 (یشوما رفزا و[ ملیت :تساهدیدرک

 یولجب رک ذلاقوف ملیف زا سب زین
 ًالسو تفر یرادربملیف نییدود

 بسک یو یارب میظه یتیقفوم
 زا لبف ( اناسود ) زا درک هاوخ

 < یورن ناسرهق نله و شیان
 شوخ نارنخدو ملیف سک ر یامتیس
 كاژ) اب هک داد ناش اد ینارنک
 زونهنوچو دوب یژابمه (سانرس
 تسدب یتیقفوم نا دنچ تشادن یت رهش
 ملیف ه هدنیآ زیئاپ زد . درواین
 «ینابدرن ناسنارتخد» ۰ «سبلوا»
 دید دیهاوخ یو زا ار «اناسورد
 دیهاوخ .داقالعم یوب رتشیب و
 ؛ دیدرک

 <« رداو ناردارب » ینابک
 «یورتنام رهن ناه» ملیف هدن زاس
 (اتسدوپاناسود ) زا یدوز نیاب
 ادیدج و دوب دهاوضت رادرب تسد
 ملبف رد (دلنلآ) ناغناب اد وا
 . تسا هداد تکرش «وکابتناسو
 یومنارفو یئایلانیانابرب (اناسور)
 !رعخا ودیامن مک دناوتیم یب وخب

 سمغتم یاهدع میلعت تعت وب

 اد یسیلکتا نابز ان هتفرکرارتق
 . دزومایپ

 هتفمود ار (اتسدوب اناسور)
 یهک سوصعم هک مان رک ملینییارد دید رک هدهاشم سکر یاسنیسرد لبق
 (تاین)یزاسلببموتا ینابمک غیلبتو
 اب شتیدلاو قافتاب (اناسور) دوب
 و هشتخادرب یزاوب دوخ لیبموتا

 .  نادنشالعهکد وب ینصرفنیرتب نیا
 . هدهاشم «نلهو ملبنزاهساروایو

 . دنیامن 5



 هوکش اب .شجح
 ناددارب ینابک لبق هتتع ۱

 ميان شذلوا تبساتم رثراو
 اب نشج «ناگدننک وحتحو ملبف

 5 تفرگ یه وکش
 درک توعد ایثیس نادامرنه ولاجر

 زا .دنب وجتک رش نشح نبا رد هک

 دوو رلاتان و نشح نیا نب وعدم هلسج

 اراهن هک دندوب < رتنهیرفج و و
 ولاربذب ماگنه هسفصنیا سکعرد

 ملیف دبنکیم هظحالم د وخ ناتسود زا

 تسا ین رتسو ران[ نبرتب زا قوف
 ردهک

 « یلکن ج » نیشناج

 تنه > ملیف شیامن زا یب

 ؛ < ردآ تفه یارب سوره

 تفهنی رتدننوو < داکشنیرخ[>

 تسا هدش هیهت ریغالاس ۰

 ترهشنیلبمات سار « هدن ز شک رپت

 ربذ تصا هتفای یاهرظتتم رخ

 یاهملیف رد وا كتاب ورک ۲ تا
 هدش تعاب نون مد رم راظنا هک

 ناوج نیا یوسب بلج هلاس ۲
 فو رم ملیف نا ریارد هکبناسک .دوش

 ذه یارب سوره تفهو < دردا رب
 زد هک یو رثههب املسم دناهدبد ار

 درکیم یزاب ردارب نی رتکجوکل در
 ینابمک ددیوث ۱ دناهتفک نی رف"آ

 یزاب لوفشم ربام نی ودلک و رتم

 تسا «ناوج یاهكفت » ملیف رد
 یب رفهفاک كي نلاس رد نآ یط هک

 مرت هجنپ نان زهارو نادزداب یندم
 دنچ دو-خ تابلمع ان و دنکیع

 ده دیمناشت زین یراکنب ریش« اهمدچ

 هدیقع راهظا نیدقنم هکی روطب
 نج فلخ نیشاج ید دناهدرک

 اد وا یاج یدوزب و تسا یلک

 تفرکدهارخ

 نیوعدم يلاريدپ ماگته هردنه یرلج » و « دود يا" ۰

 مید .سیدودد اهوور ن
 دیدج ملیف رد یزاب لوغ

 اسک هک دشابیم < یلدژ > دوغ

 ودلک و
 ف

 دنکیب هیت ادنآ رب ۳
 ایرادب متسودو ملیف م 1

 تا وماراب ین اییکب یو < نک مک رت

 تراوتسارمیچنافتاب اجن ۲ ردو ت
 رد كاکچیه د رفل 7 ین اد رک زاک تب

 < تشنادیماه زیچ یلیخ هک یدرم و ملیف

 یاهتیقفوم زا نوچ و دش رهاظ
 هلصافالب دیدرک تسمه رس دوخ ریخآ

 نیودلک ورتم یلاپک دیدج داهنشیپ

 ملیف رد یزاب هدامآ و تفریدپ ار
 دیدرک « یلوژ»

 یارب هتفه نیا هک یکه رد

 هحفص نیمه رد ارنآاشو دیسرام

 هلاش لوفشمیو ۰ دینکیم هظحالم
 یارب هک دشابیم هوخ ردام رس ندز

 ءدوب هتفر ویدوتساب وا تاقالم

 و

 ادب رفا یو-)
 رریخدو ریلاهدا هکب دو اب و وط+

 هکلب ملیا درد یراب ار « امادش دهاوخ اقیرفا مزاع ۶ راب یا ول » ش ره وش امئاب یلاپسدیاج»> رز دم ۳ دیدج ملیف ۳ را سپ «داادوبد»
 رود كي نمضردو

 ؛ دسر

 یا ۱
 یگنسخ عف ریآ رب

 یراد سبب
 رانانم زا هک درب دنهاوخ هارمه

 نآ تو تاناویحو اقبرفا
 ی یام ملیف ناشدوخ

۳ 

 ملی دیوکیم < راک ادوبد»

 یارمب یشح و تاداویح زا یرادرب

 تسامن ] داکشزا رت كان رطخ و رت تخس
 رودقملا یتحتسا رویجمناسنا اریز

 هش نودب و دوش رتکبد زن اهن آب

 یدایز تارطخ دیلوت رما نيا

 زا یسرت زک رهنمیل و درک دهاوخ
 . مرادن یشحو تاناویح
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 دشابپم دوخ ردام رسا ند زره اد!لوفشم «ژیدالسب رود »

 -۴)هحفص-



 ایدووبلاهد هب
 البق یدنک عرق

 اس
 ید تدوهپ هرز زب واتسپ و

 سیل وا یرجو نیترام نیو 7 مک 2+ دونبم هببل یگیز ما و

 اد ابن ] هسلص ننه سخن دننیمرا رکناد قباس یامراولیا

 مه راتسا راه وانیروم

 ندیشک دانک زا لبف هک تسا هدرک
 رگیدملیف هسرد «دوویلاه زا درخ
 ملیف هس نیا و درک دهاوخ یزاب
 یناک دن زو " < راب اک اده و :ژادنن رابع

 هک مو رف نانا» و < ناکشیلدوتیرم

 روهشمیاهلوون را یموس ناتساد

 تسا ناپج كيمالکو
 ردیژاب هکشیااب اراه وانی دوم

 رد هک تسا هنفکن اذپعم «داه رارث

 یریک هدانک زا یلاسهچردو ینس
 ارمدرم هلئسم نیمه د درا دها و
 یو دیاش هک تسا هتخادنا رک

 دنتسهدوخددج ملیف رد یزاب لوفتم سیلول یرج دهد"

 دنک رارا

 ور دنچ

 راب تیل وا

 یارب ندنل رد ی
 رد یدیدج نف ناپجرد

 هدراذک اشام شرب امنیس ملا
 « كرصت«باف و ماتب هک نف نب دش

 ۳ لکشو هزادنا دوشیم هدیمان

 ممه و

 یاضاقت سرب ازرامنیسهدرپ یود

 .دهدیم رییغت ملیف فلتخم یاه هنحص
 تنکسم یرنه تایضتقم رب اتب

 یوسب لیطتسملکشزا| ریا هنحص
 , دروآ رد بروم اب

 تيل وایارب رویظوت نف نیا
 ج ۰ هنامز یدرز هک یملیف رد راب
 یسیلکنا فورمم هدنسیوت زلیو
 هتشاد رب « تسا راوی درد هکب رذ و مانب

 تبوکسا ین وتناو هتفر راعب هدش ۹

 دب وکیم یسیلکلا یاناوت روسیژر
 مارتخا كي دیدج ثكینکت نبا هک

 هجردردتییهاظاسا زا هک تسا ینف

 دراد رارق لوا

 امنیسملاعرددیدج ملیف شیامن

 رخ ریبن يد تي ساب تي نيم يا

 یامک نایلاج هشیپ رنه . نلب و  زج

 هنر نویر.ولن راک هتبک د
 ۳ هدش ِ

۹ 1 
 ۳  ه ااهازا الصالب وا ۱

 ورا ین

 نو ناقشیی رتها هتسدک

 دندرمن ارجا یلاههمان رب زن ویدار رد رایس ناگدنهد شیاب

 نانچهدوش قهلمشترا یوربن هب (لبوک) هکشبازا لبفات پورت نیا
 تاک رحداب نیلوا (لبوک) كنج هپبج رد . دادیم هعادا شیوخ راکب

 كنج ناباپزاسب دراذگ شیامن ضرصبپ شیوخزا یروآآهدنخ و یدمک
 لرتم یوجتسح ردرگبد نامناخیب ناوج دازه نادازه دننام زبن وا
 یلد داهنابریز ار« وک اکبش» طافن هیلک (لب وکه, دوب شاهداوناغو
 مارس هکشباات دیدرک دیماان یلکب و تقاین یزبچ كاخ و كس ینشمزج
 ءرهچهکنیه واوتثد ( یلامرا,پ , دیوید ) شردب یمیدق تسود
 رهخ تاشیان رد یکردزب اتبسن لذش دبداد (لبوک) خوشو یدمک
 نوبزبولتهباردوختضاوت (لبوک) هکشیاات درپسیو ؛دپمب < وک اکیش»
 هتخانشنوب زب ولت نیدمک نب رتک دزب ۱۹۵ (-۵ ه یاملاسیطرد ودن اس رب
 رد شدنزرن نافئاب و هدرک جاودزا (لبوک ییلآژابیو  دیدرک
 لابقتسااب هجاوم (لب وک حدرج) ملبفنیتسفف . هنکبم یک دن ز ین رفیلاک
 دو وبلاح رد یرتشوب تیپ وبحمدن | وشب یو دو ریمدیما و دید رک یا هقباسیب
 , درو تسدب
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 ی



 تب ملیف ز
 یو وب وبه بمب بم

 ملیفزا یرگد هنحصرد « لیتسا یل وتثا و »سود یاهنحص رد « لیرم یرال» و « سیوید تب »

 بره هلمج زا <« س

 نامز تشذک دوج واب

 نیما زوص وجم مدرم «راعاخز
 دراو۳۰٩۱ لاسزا یرتسا هدشت

 ًابترم لان زا وهدش امتیس ملاع

 تک رش دووبلا-ه یاهلیف رد
 .دوم یم

 ملیف هکبماکنه ۱٩۵۱ رد

 مانب < سنپ روکلام فزوج» فو رعم
 یاها
 و ددش

 د ویا هداب رد مامت»

 ادک شیات ضرمنب ایئد

 و داتفا اهنابز رس رب یدمات هراب

 راب نیموسیارب زیت لاسنابه
 ,دشراکسا هزلاج دیدناک

 یاهملیف رد یزاب یارب الهق
 < كان رطخ نز> و «لبازج»

 < سیویدتب و رثه,دوبهدرب راکسا
 نایچاشامت رظن رد اد یدیلابیزان
 هکنیا دوجواب و تساهدرب نسزا
 نژ كيرددياب هکی/اپیلابیز زا یو
 ۳2ت یا دتسایرسیم دشاب مسمج

 و فورعم اروانانچمه شبیق دیم
 سپ.تساهدادرارق نایملاع بویحم

 سالک ود«رباهراب ردمابت و ملیق زا
 فورعم هشیپ رذه (رسپ) سکتپ رف

 یو زا دوب دوریلاه رد البق هک
 تک رش یملیف رد ات دومن توهد

 یدایز تدم هک < سیوپدتب » ,دیامن
 دشیمن هیپت وازا حراخ ردیملیف دوب

 نافناب و تنریذپ اد توعد نیا
 ناتسلگبا مزاه < لیرمیراک >

 رد ۱۹ ۵ ۲ لاسینعی لات آ دد.دیدرک

 «تسب نیو سیپ ندنل یاهرتات
 یدایزتیقفوم «زدناس یلسل» رثا
 یراکمهابسالک ودو دوبهدرک ادیب
 یملیف تشادرظن رد «لجنا لیئاد»
 سیپ . دیانت هیچت رثا نیا یدد ذا

 هم هم وب هم مو مو نو مچ

 رگ هلیح و

10111۳۳۴ ۷123۲5 07 
 بوم هم یو موج وب هج و

 نذ یناث دنزب طوب رم «تسب نیو
 رد اد نوناق هک دوب یدنسب دوخ

 و تسن ادیم چیه دوخ هدارا لباقم

 توهش یاضرا یارب طقف ار درم

 س وسخمپین نیا .ددد ] یمعتاسحب

 رد یو اریز دوب < سیوید تب »

 یساابل دنینچ دوخ یاهملیف رثکا

 ورامنیس مدرمو دوب هتشاد هدپعب

 . دندوب انشآ وا پیت نیاب
 یایخ «سیویدتب و باخت |

 و دایژ جراخم دوجواب و دوب اسب

 واتوعدزج یاهداچ فازک قوتح

 , دنتشادل

 وب مج

 - تبویلوبق مالعا ژا سپ
 هلصافالب «لجنالوتادو « سیوبد

 ویراذس میظنت یارب اد قوف سیپ

 یاهتسی رانس نی رتک دزب زا یکیدرت
 «تسوک لاد» یشب ناتلکنا
 اد هلوحم تیدومام وا و داتسرف

 یارب و دناسدماج:اب ينسحا وحنپ
 دوش رستیلامنیس سیپ مان هکنیا

 ملیفیارب اد< رکید درم رهذو محا
 . دومن باضتنا

 هدهعب م-لیف یسنادرسک راک

 و دش راذکاو «رباد كنیوریا»
 دندومن توهد اکیرمارا زین اروا

 لیرم یراگ - سیوید تب - لیتسا یلوعنا

 | حفنص-

 زا یدایز یاهملیا اسقب اس ارسیز
 یادرک راک یوطسوت < سیوید تب >

 سیویدتبیزاب كبسب یو ودوب هدش
 دین ادیم انشآ

 هک لیرم یراکو و سیوید تب

 زا ربن ودرهو دنتسه رهوش» نز

 رامشب کیرما فورعم ناکشیپ رنه
 تبق وم رتشیب نیدقنمهدیقمب دن وریم
 نوهرم < ویا هداب رد مابت ملیف
 تساهدوب رهوشد نز نیا تک رش
 یصوصخمهقالع اکی رما مدرم اریز

 و نز ملیف ناکشیپ رثههک دن راد
 رد اهیلیف هنوگنیاو دنشاب رهوش
 مدرملابقنسااب هجاومآ رثک |اکی رما
 . دوشیم

 «لر< رک هلیح نز» ملیف رد
 و«سیوید تب» طسوت لا یاه

 . دوشیم افیا «لیرم یراک
 ی و ] > ملیف هشیپ رذه نیموس

 اه زود نبا هک دشاببم < لیتسا
 داجپا اپند رد یدایز یادصورسم

 هجن ان و دوب

 ۰ تسا هدرک

 لد یارب نوچ لجنا لیباد

 ۱ گرگید هشبپ رثه هاوضاددروم

 زا اد ید یدابز غلبم اب هدرکن
 دلودومل ضرق كنا رروت رآ یناپک
 . دادتک رش ملیف نیا

 ۳ ناکشیپرثه ریاس
 ۱۷ آ نیپامو دنتسپا روبشم ناربا
 ؟رمایلپ و نیلیما » ناوتیم اجنیا رد

 لودجم < رک هلیح نزو .دربنانار
 طسوت هکدشاپیم ناتسلکن | ۲
 »۵ «سنمیترآ دتیانوی» ین ابک
 ۲۲ 239 تما هدش شب اینه
 سک ریامنیسرد ثكيدرت

 هدادشپامل

 , دش دهاوخ



 نا ربتهب رپوک یداگ ترفاسم ران ریر نب شام
 روت زا اهسکع رس سس سم یروتف: را اهسکع| تماهدشهیهت امصوصخمراظت

 خمس وت ات رپ رییاتاب زج واه-کع | تراهک ارور
 ۵ سس تست سا تس

 هزاتس ]و راک نیا رام هتعاس ۲ 19 1
 راتس < لود ِ دورو زور

 هکودنارپ یراکو یدوزب هل دشعب ۸ و هاوفا دد ناریاب گدشمیاش ثاعوبطعم و هاوفا
 رابخان | 4۲ دس رب ج لباوا رد دم دهاوخ نا ۲ ِ اوار تا

 رک هکنیاهطداوب یفرط زا . تس

 تکلیهروردان دوطب یفداصت نینچ ودن اهد
 هعیاش ت ؛اهریخ وجمه هک دیسر

 تالحمواههمانزورهکشیااثتفاب همادانانچ.ه <

 ساششا واه امنیس ناربدمابدوشفش؟ رب عین

 درب سیردو نوتسردهکن انچهرخالاب و میدوما لصاح سایت ة
 یراک و ترفاسم « دیسد زی ناکدنناوخ عالطاب شیب هرابش دن
 یا توهد قط یو دش موامع و تشاد تب نا چپ و
 | رهقب ز و رراپچ تدم یارب «ژود نلوم» یامن دم «ناوخاو
 دورو خی زات دم دهاوغ

 زور رصع یاههمانزور رد

 ن
 دوب هدشنییمت دادرخ ۲۱ هبنهودزود
 دش مقاو موبع بجعت بچو» رمآ نیا و دوب هد ۱ قب وعتب نارهش ۱ ج و هک رپ وک یداک دو رو خی ران یک ۲ قبطهب

 یهکآ هکدش مولعع ۰ میداتفا وپاکتب هداپ ود یلصا تلع فثک یارب
 رو یو نارادف رط ماحدزا زا یریک ولج یارب و تسا یعونصم قوف
 یدورو خیدات نیا رب انب دوب هدشهدز مادقا نیاب تسد داب"آرپم
 رصحتمدوخ ع ون ردهکیاهلجممهن ۲ یلامثیس هلجم كبیارب . دوب حیحص

 + را ۶ یوصغىو دوریم دامشب وژرآ نیرتک دزب یرایخا " نینچ تسا درفب

 دن د وب هد رک هلطاحاا روا هاگد و رف رد " نیلبلاتسم

 دوویلاهزورما هشیپرته نی رتمهم و نی رثک درب < ربوکع راک » کنیا
 رظنب نا رهثب < رپ وک یراک ددورو لصفمناب رج ریز روطس رد , دشاب
 . دسرریم ناکدنلاوخ

 سوصخم ساکع قافتاب حبص مین وتفه تعاس یلبقدارق نیط
 رد داب ۲ رهم طوحم ۰ میدومت تسیزه دابآ رهم یوسپ لییموناای هلجم
 هدیدهاگ هو رفدناب فا رطا رد یرصتخمتیمیج و دوب مارآ تءاس نآ
 اجت 7 رد ترفاسم ایو یصوصخ یاهزاک ماجنا یارب مه اهنآ و دشیع
 طقن و دوبل یربخ دیارج نب ربخمو ناداکن ربغ زا . دندوب هدش ممج
 . دشیم هدبد اهن ]رد اهنت و كت نارهت تسپ همانزور ربخع

 تسک رش یامیبا وهداد «یال » تک رشیدصتم هک ی عالطا قبط
 لساح هثیلا و دشیمهاب ۲ رهم دراو هقیقدتسیب و تشه تعاس روب زم

 افتاب هکتشبا هجوتلباق هنکت دوب زینش رتخدونژو < ربوک ی راک
 رتسممانب هک ستسین رآ دتیان وب ینابمک هدنیابل و ریدم یلاکی رمآ دم رثه
 رک تم ناک دنن |وخ عالطایا رب ,دمآ یمناروتب دوب موسوم < مت ود>



 لعههلراب غاب رد یمت ور رتسه و ]رب وک ی راک

 دتیانوب » یناپمک هدمهنارادماهس زا یکی < رب وک یراک و هک میوشیم
 .دوریم رامشب 4 ینیترآ

 لیبموتا ودابدوخ نایانشآ واقفرقافتای ناوخا یاقآ + تعاس
 -یراک > سوصذمروب زم یاب وتا. دندش داب ۲ رپم دراو یداوس
 زوردنچیپک ۲ هکنیازا ناوخا یاقآ .دربهدش هدروآ ءارمه «رپوک

 یراک >دورر هک دنتفک هدومنیدونشرخ راه هتشادیتمام هجیتن شیپ

 دهاوضندیا وتیویارب یتمحازم و تفرکدهاوخ تروصیتحارب < رپ وک

 رد یدایز هده ناپکات هکدوبهدنام امیپاوه دوروب مب رکیزوثه ,دش
 هکیروطب دشیمهفاشا دارفا دادعن رب هقیقدره و دندش ممج داب ]هم

 هدومن مجتسوصخم هاگیاجرد رفن و۰۰ دودحرد عبد و تشه تهاس

 ( ناهیک یئامنیس ریغهزجب )دیارج ناساکتعر نا راگن ربخ مک م ک . دندوب
 > صوصغم لحمرد

 دراو داب[رهم هاگدورف هطوبرم تاماقم زا هذاجا بک اب

 .دن دشحمج ناراگن

 رودزا«یالو تک رشیاسپاوه هفیقد ود زا سپ و میدشهاگ دورفدن ای
 .دش نایامس

 ۰ و دندوب هدشممجءاگ دورف رد رفت ۸۰۰زا رتشب مقومنیا رد
 ۱ ربوک یراک دابهدنژ: دندزیمدایرف دنلب یادص اپ اهن رثکا

 یوسب ناساکعو نادادربلیف و نپربغم اسیپاوه ندمآدورف درجمپ
 رگید رفامود سیسد یلایلاتیا رفنکی ادتبا دندش راپمهد ایپیاوه
 هاگدورسف ینابهگن نیدومام مقوسنیا رد دندش جراخ اسیاره زا

 یمنامهک تیسجو دندوبن كرت اردوخ یاهتسپ «رپوک ندید یار

 م - ۸محفص

 وصخم هاگیاج زا دندپدن دوخ لباقم رد

 , دندرب مرجع
 وا بو جراخ س

 دب ویا هلاع ۲۵ هریغود سپسو دش 3 و نزد زا یئنس نز مقوم نیا دد .تخاسلالعخا راچد زر اد : ۲ 1 ۳ مور ررف یداع تادرعقم هک د وب یاهژادن اب ماعدزا تدش
 احرد رپ وک ی دا" ش اک شاا را ۳ خ اسیاو

 رنچبل هک 1
 کر -ماظ دادیم تب

 یدنلب دق یاداد شیاپملیف دننام < رب وک یداکد

 م لبوحت اد دوخ صوصغمو روپشم
 . دیدر»

 رایت هگیروط, داددارق ریث
 ری اههلیزا یو , دندوءنیم یداش و دندزیم تسد شراخ

 3 , مدومن تاقالم اددا كب

 ات تس۲ ادراضح مامت شا هنادرمو كن ر

 اب

 زنا هکدوب اجنیا ردو

 رها دوریااه ناگشیپ رثه ریاس فالخ رب < رب وک یراک »

 :راظنلا فالخ رب دسر نظاب زر
 ططانخم شهاگن هک متفاب دنمروزویوق یدرماد یو

 زاوج و دشابیم شیاپملیف زا رب

 عن ادیدش ار با
 دهدیم دارق ریثات

 نزروپ یزادرپسکع لوفشم یی رد یب ناساکع عفوم نیا رد
 ار یو دندوب هتسب رپ وک یداک دودب یاهقلح هکیلاح رد نیدومامو
 دن داد تک ر ح هاک دو رف ترمک فرطب

 ۲۶ رتخدو رسمه قالتاب ربوک یراک هکنیا هجوت لباف هنکن

 رب نانچ اد هصرع تیعمج دیدش ماحدزا و دوب هدمآ نا رهثب دوخ هلاس
 دیاشدن دوب هدومن یرتمک تقد نیدومام رکا هکدومن كنت شرتخدووا

 ۱ تف ریم نیب زا

 هدومن تیاده هاک دورف قاطاب دوب یتبیصع رپب ادرپ وک یراک
 زا اد اهن] نیدومام سیسو دنتسب مدرم مامت یور رب ارنآ برد و
 ورات دندادیم ناش تماقتساهکیئاهن آ و دندومن حراخ هاگدورف دناب

 ۱ دندومن رام

 هطوحم یبوذج تمسق هجوتم نبرومام راشف هطساوب تیعمج



 تفرط یسکع هل ریید رو رب دماب یتاعوبلطم هسلج رو
 و ینکر سگ تافپ رش را كربگ » مایشاراظتن اب اهل آ ردو دادش هاگدو ا ما

 سوصقم ژاتروپ رردهکب روطب .دند وهذیم

 حو رخ )زا سپ دسر ناکدشاوخ رظنب نارهتب < لود نبترام» دورو

 دامش هقبقد رب وک ی را؟ حورخ

 هقیاسخ ران رد هک دندروآ شرب یلالب مدرمكرمک قاطاذا نبنرام

 ۱ تشادل

 هتشلگ نایرج زا هک «ربوک یداک > رادناههم ناوخا یاة7
 ةمشیدب دومن ریوک هداوناخ تاجن یارب یاهزات داکتبا دوب ربخاب
 د.ناب دراو هنایفضم ار یراوس یاهلیبهونا نبدوءام هزاجا اپ هک
 قافتاب «ربوکیراگ > یک رمک تافپ رشت مامتا درجهب و دوم هاگدورف
 زا لیبموتا هلیسوب اجنامه زاو جراخ یلامش بردزا دوخ ناهارمه
 لات داب[رهم بوئج ردارنابچاشامت و دیدرک جراخ دا ۲ رپم هطوحم
 ۱ تشاذ؟

 دیسرام سوصخم ساکع عالطاب البقناوخا یاف 7 راکتبا نیا
 -سکع یراک جورخ ماگنهو تفرا بونجب نیرباس فالغرب یور
 هبهت دسربم ناگدنناوخ رظشب ژاتروپر نیا همیض هنک یبلاج یاه
 دن ردلثه < ربوکیراک وتماقالحم ماحدژا زا یریک ولج یارب دون
 ميتخادرپبیقعتب لیبموتا ابدورت نامرس هالک هکنیایاررب یل ودش مالا
 فثک هرادنان «لتهكراپ » هک ادیدتماقا لحم دوب هک یاهلیسو رهب و
 لثه كراب دابآ رهم ذا هرسکی شااهارمه و رپوک یراک ۱ میدرک
 هتسخو دندوب هدنارلک امییاوهرد اد بش مامت نود دندوما_ ثءبزف

 نایرچ اجنیا رد و دندش تحارتسا لومشم هلصافالب دن دیسریم رظنپ
 . دیسرنایاپب تشذک هکن انچ رپ وک ی راک ددرد

 «ررصنا رهثو هلجمهلبجنم تالجمزا یضعب هک یتاعالطا قبل
 دیشج < ربوک یراک و رادنامهم دندوب هدون حرد «هایسودیپس» د
 ودوبن یربخ دیشمج ژا مسارم مامت رد یلو دوب_هدشیا رعم ینابیش
 تشادنهدهمب زین ادیچاشامت شقن یتحنایرج نیا رد یوهکنیا لم
 نآ یود رب تاغیلبت رج یمانو درب ضحم بذکر وبرم رابخا ماند
 , تشادک ناونیمت

 یماکنهو لابفتسا مسارم ماعئازا سپ هکنیا هجوت لباف هتکن
 ربخمهاگدورفیدورو بردزا دندشیمهدنکارپ نیلبقتسمو نیربخمهگ
 فیرشت ربخ پسک ی ارب و هدوبن لالچ |لوزن رصعهیموب دیارج زاوگت
 برد كيدرت زا دندید هدش مامت ار نایرجنوچ یلو دندوب هدددآ
 دوخ لزنم مزاع یتاعوبطمهبحاسم شراگن یارب و هدون تمجارم
 ر دی دش

 - ۹4احفص

 دير اد امهد ناجا یا آ ویمآ ور رعسه قافتاپ رب وک یراک
 نافتاپ رپوک یداک ۱۱۲ ۵ تماس نرافم یفحارتسا رصتخم زا سپ

 لتففراپ نادونسر رد اد داهن «نیئود» رثسم و شرتخد و مه
 شک د بت البف و تشاد تلاسک نوجرب و یراگ رتخد . دندومن فرص
 بوس طفف !1ل.دب اف فرص یکبس یاذف هک د وب هدون زبوجت داب

 دون لپ

 یانپ رب عقا» دوخ یصاصتخا یاهفاطاب !دغ فرص زا دمب
 تحارتسا رهظزادعب جنب تهاس اتو دنتفر له تكراپ نردمو دیدج

 سابلرتاربا ریز تقاب ت هشرپ وآ یداگرتخد ثلاس تن ونپ ارد. دندومن
 دوب هدیدرگ امزگاپ الثبب دوب هدون نئپ لویمالسا رد هک یبحاتسات

 ردلدوش یرتسب اجن]رد و هدرب یلاکیرما ناتسرامی هب اد یو ال
 رادنابهم قاقناب ربوکیراک رهظ زا دمب دو تعاس نرافم

 و لوبالسا یاهنایابخ دد شدرک مزاع ناهارمه و ناوخا یاف آدوخ

 یهرهچ هژاقم درو دیرخ یارب ربوک یراگ هکیماکنه . دندش رازهلال
 سیلپ هک فرگالاپ یاهژادناپ ماحدزا و دیدرگ وا هجوتم تیممج دش
 ژارب) تدشب یو یارب نیرباع . دندش تلاخدب راهان نیرومام و
 دونی فراعت اهن اب دوخیظن یب دنعبل اب یراک و دندومنیم ثاسامحا

 سیوندوخ"ملف نتفرگ هاضما یارب نیرباهذا یکب تقدنیارد
 تفب رپ وک یراک نهارجپ یود نآ رهوجهتافساثم هک درب ولجار دوخ

 نتف رگ شود)اسپ و هتشک زاب لتهكراپ  تعاس .درک فیئک ادنآ و
 دنب ردلته هچوت بلاچ یاههمانرب . دندش دنب ردلتهمژاه یابل رییفتو

 دز تسد رتسک را یارب یندم یو و دوبل بلج اد رپوک یراک هجوت

 هب شین نرافم . دیصفد رودکب و هتفد تسیب رابکب رب شدوخو

 دنتشک ژاب رهش
 داد بیترت یتاعوبطم هبحاصم ربوک یراک حبصا . رو تعاس

 تافپ رشنزاسپ , دندش مبج كراپ لثهرد ساکهوربغم یدایز هدعر
 , تشاد مالعا هپحاصم یارب ار دوخ یک هامآرب وک یداک

 دراد یرظن هچ ناربا هداب رد هکدشلاوئس یو زا ادتبا
 امتبا و متفاب یلاع یلیخ اد ناربا هک داد خساب نینچ رب رک یراک
 هلتس یلو تسا ان وزیداو سازکت دننام اجنیا هکمدومنیم روصت

 زاجسب نآ یلاو هرظنم اصوصخم لامش هدیفوب یاهلگنچو اههوک
 هدوش دیقعراهظآ یناریا نان زونارتخد هراب هد.تسا ربظن یب و یلاع

 )۳ رد نم پجعت یلو دنبامنیم تلاوت و ساپل ۳3۳ هاب دم مایا ده
 : حیضوت دا یارپ » دن زادنایم رسب هچراپ اهیضعب ی



 ۳ لاونس یوذآ نیربعم زا یکی مقونتیا رد ونک ات هکد رک در و. زم هچ را اب هج رداچد ر هچ راب سا فاربناتژزمسرنیاو درادمان م
 تسژاب و دیدنغ اد ِ

 ۲ هدیسوب ار ایران 1 ت
 زا باسح او هتفر متس خ ۳ لاوسیراکن

 رخست اب یزا۶. دش
 لاوسیو اودزاو < یلک سب رک وءزاب 1

 سبب یزیچ ید جاودزا یلو تسا قدم رثه هراتس زی ک: تک
 ره هراتسینک سی رک . تفا

 تسا هدوب تافیلیت ژ
 ملیف تفک یو دآ> نم یتاپمک طسوت هکدرادمان من

 > ارم لباقم <ندوببه یرد

 «تنایدواد طلتب ار ملیف نیا

 لدد دوشیم هیهت < ستست آدم

 (ان تاعالطا همانزور ) وراد هدپس
 (. دون ۰

 همجرت <۱ قرش» مانب مه ارت" و هتشون

 هک یارب د ملیف رد هکیا هراتس «ننک ریدیرگتیاو هزاب رد

 ربوک یداک. دش لاوئس.دوب یو یزابمه < دیایم رد ادصب اهکنز

 ایلاتیاردو مسانشیم امنیس ناک راتسنی رتک رزب زا یکی ادیو هک تفک

 امنیسملاعب هراب ود اروا دین ادیمهچن انچ و ماهدومن یواب یناقالم ربت

 ناداگن ربخزا یکی ۰ دنکیم یزاب فلتخمیاهملیف رد العف و هتشک ژاب

 زا 3 2 ۰
 تفگ هلصاف الب رپوکیراک ؛ تسیک اش قیفد نی رتهب هک دیسرپ

 . یرگنیه تدرا
 تشاددای رتافدو اپسکع رب وک ودهس دنایابب هچاسم اما رد

 داد هئارا یوب هلجمریپدرسهک اریسکعو دون ءاشما ارناداگن ربخ

 دش راد هکل رهوج طس وت شنها رپ راز هلال ناپ اخ شد رگ رد

 ,زابش نیمهدلج ودرآ اضما امتیسءراتس هلجمیآ رب
 و یسکت ِ نو لفاک نوچلته كداب نانک راک زا یکی

 رد 7 رپوکی راک عیدوت مسا رمز سپ .درک 6 دیامن * َ 1 , ماشمادوخ نهار 2, یور درک شهاوخ رب وک زا تشادن

 ۶ ۳۰ ۰ رو ار راهات دومل یئاقالم ریبک رب بز 9 2

 اضما و د ومتلر
 تفراعبرما وناریا نمجااب دوخ رادن امچم هه دروف

 س اب هتف زاکی رما

 و درک فرصنروس وومن تمجارم كراپ لتهب

 اق زا رق فالخ رب ربوک یداک اذلدوب هتفایتدش شرتخد
 ۶ هنشزاپچ زورعبص دشرا ره و و ردوخ ترفاسم هرارث و هنخادناولج اردوخ ترفا زرردد َ

 زا دمب تحارتسا زا تشادن تفوز ور فصن زا رتشیب نوچ و دیامن كرت ۳ 0

 ی یاه انب دش نارهت رهش رد شد رک مزاعو هدشفرصتم رهظ
 ررف و یلاداد و یرتک داد خاک زا نیئچمهو هاشدعسمو رالاسپیس

 7 و فی رعث نا رپ رهشزآ وهدومن ندبد نالخ رب تلک و دون دیج

 یاهرهش زایمک تسدو دوریم دامشب نردم رهشكي نارهت نمدوصت
 درادت یاب و را

 تنگ كرتارنارهت ربوک ی راک حبص  تعاس هبنهراهچزور
 هدود رکشآ شاارادتس ود ونآ وخآ یان  یزاون نامهمزا هاگدورفردو

 رد هک دوم یرا ودیمآ راهلظا رس و دیایب نآریاب رگید راپکی هدثب

 شد را .دب امن یرت
 ترفاسم کی رماب هک دومنتوهد وناب وناوخا یاق۲ زا انمض

 تسا داتفرک ناوخا یاقآ العف نوچ یلو . دنشابیو نامپموهدومن
 , دیابن ترفاسم اکیرماب و هدومنلوبقار توعدنیا دن اوت یمن

  آ

 تلدو درک لر ارنارهل "حبص هبنهراهچزور
 ۱+ هحنص



 جیپ 7

 لود كر ِ یا دار 0

- 
۱ 
) 
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 آ ودیاب هک درد 7

 (نیوک) یرثهماقب
 قلا ف 1

 ۵ اماسم 4

 دنمرثه دنچ زا یکی (ربوکیراک)
 شتیب ووحم . تسامثیسملاع دودعم
 هب هک یلاهنآ و ورامنیس مدرم ار
 یعقاو دنمرنه كي شردا و ریه
 رت رب و رتالاب یثح دن رادگیمارتحا

 رود
 ۱۳م

 نادنم

 0 « رپ وک یراگ» زا ل
 میم

 5 هتفه رد هک
 3 | تیم مپ ی

۰ 

 (ربوک) «رهچ ماست رد رک ذلاقوا ۰ الات وف
 هتک دنخبا زا

 نا وآ یما یر
 تک تسوا سچاد و یلاهیزاب
 م شیوخ ةثقبرب ار هدنشیب

 ی
 ریتم یارب هان

 ۱ لاسه- یطرد هبترم

 و , دزاس

 ۰ خب وخ راکت
 ی زی ۳ ۳
 "قو ورو هبماتط ار ( رپ وک یداک)
 نامی دوخ زی رعناک دنناوخ میدقن «نا رباب

 یوب واک زاسا وپ ناطلس
 « رثک رب < یوب واک ناطاس»

 جلب , وک یراک ) هب هک تسا یب
 هک ۱٩۲۹ لاسود . تسا سس
 هدرو یدرب یو < یلایذیچ رب و » ملیف
 واک و ةشبب رثه نی رتک رزب هک دیدرک ملسم هنکف نیا دم[ ناهجیاه امثیس
 ( ربوک ی راک ) دوریلاه «یوب
 نباب وا یدمبیاپملیف . دشدهاوخ
 ۱۹۳۹ لاساا . دادمساپ عوضوم

 یو نویی قونوب یو یو توو توجهی

 نا ود ام زی زع تابپبم هنش

 رب مچ و نو و مچ يج هج مجمع

 تسا یدرم

 ی و ۳ 0
 دسانشیمن دوح یا رب

۱ 7۳۳ 
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 کرم چو ج هجهج مچ فحخم ۱ ریقر ز ونههک یاهشیب رنه ۱  ۲
 ٍ رثهتسیل هب (ربوک )
 یی رگ ملا

 ۱ یط رد , دراد
 بوک ) هکیاهبل رم

 زاد وب ناکشیپ رثه
 وا زا راث 4ا ومن یا رب
 نکیل و تسا هتفر
 کز حراخ تسبل

 لاعردو دوب مود ران ید ۲
 یلقزف مسکسب رفلب ۱۸۵۳ ینعی دعب
 مت رهش ةحوبحب لاسنبادد و درک
 ف ط رد ( رب وک) دن امن هتفک ان دوب
 تامیالماناب شب وخ یگشیپ رثهتدم
 زا سا هدیهرک و رب وزیرادشیب
 دشابیم شن رهش یفرن ولزثت هلج
 هبحوررد ًادپ|تامیالمان نبانکیل و

 نامه( رب وک)وتسا هدوبل رت ومید
 تساهدن امیفاپ یکشیمه (ربرک)

 ! رسدرد نودب یگدنز
 نب رباس فالخ رب (ربوک)

 ۱۹۳۸ لاس رو« یک ار« شرسهااپ

 یاهقدفد اب و یرجامرب یکدنز
 هکبروطن ۲ و تسا هدنارذگن ار

 تسا هف رط۱۹۳۹لاس رد راک دایی« ل و پ و هاب رس نا

 هد رجتعاتعاا ویماکان هب هک د وب« لول ابشپ رثاا» وا ریغا لاسدنچ قشع ار

 ۱۱ هحفص



 هشیمه >*تسا هتشاد مدیقع شروغ
 هدوب ادصو رسیب و م

 دهدیع قف و تقیقح
 2۲ میک هتز

 لماک « تسا

 یا هعرزم رد «انأتت ومو ی «اتلهو رو
 <یوب وا > زبت شردی و دم

 ۱۱۳۹ و
 لدصصت (ربوت ) ین دون نارود

 و دش یربس جیرفت ملتش نیلر

 * زا یکی یثک روتاکیراک
 ابا نآ دوهشمو فورمم
 دیدرگ شییصت هادنیا ز هک یتورت

 زاک ندبشک هب رتشی !رو اهروت
 (سکیممات)ابژو رکیدوشیم بیقرت
 ناکشیپ رتهنی رتک دزب زا اهدمب هک
 ودشهجاوم دیدرگ دوویلاه نرتسو
 (رب وک )ٌهقالخ رنهزا هکتیمه (ما)
 لصاح عالطا روتاکی راک میسرت رد
 زا یکیددات دومن یضاد ادوا درک

 . دیامن مسر روناکیراک اهویدرتسا
 و رازه ۱۷ هنایهام نضرد

 و دنتخادربیمیوب دزمرالد دصن اب
 یاه یپک "۲ مسد هک دیشکن یلوط
 دن درالک اویوهدپم یتار ملیفلوا
 رد رالد هد یزور هار نیا زاو

 اهقوقحنیاتفایرداب , تشاد دم
 تیاضر رایسب (ریوک یراک) مشد
 دن |رذگیماریا هفرع یکدن ]و شخب
 .درکاد دوخراک هرخالاب ریدقت اما

 وبدوتسارد هکءاگنه زورکب
 راک (تربلوش) دیشکیم روناکی راک
 نیمه ودبد اروا امنیسدیفف نادرک
 (ریوک )دیدرک ثماپ هات وک دادید
 < یربداک > ناک داتس دامش رد

 ر< تددواراب رابحتف > ملبف زایمهم

 تافتاب (ریوک )و دومت راذک او یوب
 رنه(نماک دلات ور) و (یکناباملیو)
 ملیف نيا . داد جرخب رایسب یلابت

 دوب ۱٩۲۷ لاس لوصحم

 شقن (ربوک) لاس نامه رد
 ملیف رد اد ( وبادالک ) لباقم
 زا رتشبب و تفرک هدپس «اهلابد
 یدوزب و تشادن یزاب هقیقد ود

 دیس رم لتقب امیباوه طوقس رثارب

 دراچیر )اررتممم لر ملیفنیا رد
 دد((وبارالک) . دومنیم افیا(نلرآ
 نابلخ وا > تسا هتفک هراب نیا
 6۱ درمدوژ هل افساتمیل ودوب یرهام

 هتفر داب رب یاهقشع
 یراک هکییلاسیس تدم یطرد

 یدادرلیف نییدود لباقم رپوک
 یاهوم ٌءرادناپ دشابیم تکرح رد
 ؛ تسا هدش قشاع شرس

 ردیزاب رثارب ۱٩ ۲۷ لاسرد
 دباز ٌةقالع «اداون» نرتسو ملیف

 مربا رالک » قاغتاب اهل اب» فو رعم ملیف زا یا هنحص رد
 <«دوت املت) نآ تسعن هراتسب یفصولا
 نی رتهب نیاو دوم ساسحا دوخرد
 اه همان زو رو تالجمنام زن [ ز و رءزوس

 دبدرگیم بوصم

 قشع نیا یادص و رس زونه
 دوبهدیسرن نایاب 6۱ شیالآ یب»
 دعآ هدرب یورب «اهلاب» ملیف هک
 (ریوک) هب اد دوخ (وبادالک) و
 روطن 1( رپ وک) هنافسأتم ؛ دین ابسچ
 تشادن تسود اد (ادالک) دیاب هک

 یعفن دینشاد شک رم ربخ هکنیمهو
 یدسبیزابقشع ۱ دیشک رب یتحارب
 هراتس(زلو پوا) اب (رپ وک یراک)
 مهاب رفن دنیا . دوب نامزت آیابیز
 هدرک تک رش< كرک كنه [> ملیفرد
 ةراتس هک تشذگد یدنچ . دندوب
 باوخ (وزارفیدصتنک ) یکی زکم
 هشيب شاعناوج نیارب اركاروخ و

 ۱۵۳۰۴لوصحم«نا راکبا رغ»ملپف رد «لواپ مایلپ وهو«دوناملت «نافتاب
1 

 - ۱۲ حفص.

 ۱ درک مارح
 لزیژ)یوسن | رف ٌءرانس قشع

 یاهقشع نیرت رس درد رب ( لاکساپ
 ۱ دوشیم بوصحم (ربوک یداک)
 لاوبتسف دد (لاکساپ) اب (رب وک)
 رگیدکی هتلی رف تخس ودش انشآ ناک
 نثج یرازگ رب یارب و دندیدرک

 رابه روک انوم بوصبدوخ جا ودزآ
 هکدوب اجنامه رد اقافتا . دندش

 «ریثیر» سن ربدنسبد روم (لاکساپ)
 نابرجذا (ربوک) نوچدتفرک رارق
 زاو دوم كرت ادوا تفای عالطا
 هکنیمهریل وکان و«سن رپ یسناشدب
 (ربوک) اب (لاکساپ ) طباور زا
 ادنادرگ رب یود واذا دشرادریخ

 (پ ورک یداک) ۱۹۳ ۳لاسرد
 )و جاددزا ( فلاب یکار ) اب

 ةدنامرعم طباود تفرگ مییصت و
 هناخ (رلیم یتساد) اب اد شبوخ
 : درک مهار راک نیمه اقافتا و دهد
 یاهاان حاضتفا ربن (لینایشیرتاب) اب گوپداک ناطاس نا یزابندم

 هک اب رثارب (دپوگ) . درو دوجوب
 3 رس ملیف یقشعیاه هندحصرد
 99 هنفرگ را رف ربثأت تحت تخم
 ۹هادب ید زا شرسم افادتا
 نشه نا نابرج و دون تیاکش

 رووگ ودیدزگ المرپ «۱ دل [هانک و
 !نادیواچ ی اههلیفو ...  یاکبق اددوخ یکشاوب

 3گلدلیدایوسب > ملیف هس
 اد( اهلاب »و «ترواراب راب مش

 یلامن ای
 3 افاهثباابد رامآ یتسیاب
 هداوم و ته . تساه ( ربرک)
 ملبادد یگ ررب شفن یافبا اب یو

 ۲۹۲۹۰ لاس رد < یلابئیچرید >
 کی مان لیس ودهسر روپظ هصنپ

 ۲ + هحفسرد تب )



 ی رد رد زد رب در رب رب زد درج دب  چ +  »۷ دی درج بد عید رعد ربع عدد رب دز عبد دب ۹۹

 -)٩( روصم ملیف هلابند
 ژالالال5 25886 - را زسسویل وج

 او

 دیوکیم < ینوتن ۲ كراب» - ۱
 بلطهاج رصیق هک تفک فبرش «سوتورب>

 هک د یدبدن رکم زب زعنانط ومهیاامش ۱ دوب

 اریهاشحات راب هسنم < لاکر ب ول > نشج رد

 هدوب لطهاجای درک هروا و مدرک میدقت واب

 الیم زالبق - هتشذگ یاههر
 ناهتابمو ردرف نی رت

 رک هثطوت یو لثقزا س
 دیامن یم نخسزاغ] نیذچ ین

 هکیلاحرد سین وتت آكران - ۲
 زورید ؛ دورفا درک م هراشارصیت دجب
 هدنکفابمسرت «تشح وب ار یلاین درصیق مالک

 شیب یناجیب رکیب .تسا هداتف ااجنب ارد والاح
 منکبم می رکت و میظعت و اب هتشذگ نام

 و رازس سویلوج و حیسد
 میچو ماسک »و و <سوبیک

 2 ودیپ رفیع

 وناک درب تداسح دروم مور یاناوت ر
 انس سلجم دد اد رصیق رگید ی

 سون ورب ذا سب هک دوشیم نب

 یا هدش هدیچپب همان ین وتن ]ك رام ۳

 نیا » دیوگی مدهذاد ناشن برطضممدرسپ
 نآ ی أپرب رصیف رهمهکت سوپ رب تسبا هتشول
 -با وخ ردهک تسبا همانثیص و نیا .د وشیم هدید
 .مدادت .ندناوخ.لایخ یلوماهتفاب شهاک

 كدام » یاریک نانغسزا تیممج ۶
 هزات اهن ۲ .دن | هدشبلقنمتخغس ین وتتآ
 كرامزا . دناهدش رایثه و هدددآ ناسا ۰ واتردقب ۰ دوخرصیق یوکیا د مملاصخ «ب

 . دنا وغب | رهمان ترصد دنه | وخ یم ی وتل

 دوخ تاملک لابن هب ین وتن ] كرام - ۳۵
 مشچدد یکشارگا ؛موررادقادمدرم .تفگ
 هک یلاجن"۲ : رصیق نین وخ هیچ یو ررب دب راد
 دینیپب . دیناشفیب «دش ورفسوب یسک رجنخ
 :تساهدپ دارن 7 هن وکچهارخدب ی«اکسک و

 ۱ لا 6 و سم

 اد: رمتاساسحا ین وتن  نانغس -۳>
 لتق ل وتتم ءدم ۲ باهتلاب تیعدج و تخیگ 1 | رب
 سوت ورب , هندط سوت و رب نا رادق رط ماع
 ءهش و ور تب دویچء دوخ نا راکسهنانن اب
 تا ,دن درک را رفو



 رای ردرف

 هدافتسا و راک رد لالقتسا « رکن
 رکرکد و اب یتح اهن ] زا یضم هک یروطب « درک ادیپهتماد عن اب موم هد 1 لام ناکشیپ رنه نایمرد یدوزب « دوخ یاهملیف

 و یزو هلاقتمم

 1 0 اوت اررتس پف ترب و نیارب وا دن ومدا + سن ویتسا را هتسدزا . دنتف رک هدهعب اردوخ ملیف ینادرک راک و هدایت
 ۳ رب راجت زا هک یابلق هیامرسو هتخودنا یرصتخماب ناگشیب رنه
 نیوش هب ءار نیا دد هک د وب ستسیت 91 دتیان وی یناک دم هدعرژوربزوردهریم ربخ هعیدوطبو 7 ناب 2 ۲ ریه یک نام ور .دنربیم ,..و دندربیم ینایاشهدافتسا ورثیا ۱ 1 و هتغاس دوخ یصخخ قودد 9 رتک اراک قباطم یئاهملیف ۰ دنتف رک

 هیهت هب یدادربیلیف لیاسو هیهت و لو هکدوویلاه ناکشیپرتهزا ی شرق ءاد زا هکاد یکسک نامهو تخادرپ لفتسم ن ژاسلیف تیغرتد . دوشیمهدوزفا نوی رب و هلنیا
 ناگشیب رتهدرومردراب نیا؛درکیمناک دننک سناشیاربدوبن مکحتسم دا

 . دوننلوذپم لقتم و ردک یاههدرپ یلامن

 لقتسه یویدوتسا...و یاه هدرپ رب اد نوی
 رد < یتسیترآ دتیاترب و یناپک رردداد جتعرت انتی

 نتداپچ یلاعو یرکف كمکب ۱٩۱٩ لاس تیقفوم و ترهش نآ رد هک یدابد زا
 بد ی نام آ یا ریهاخم ورم ,دندیکک ری نقستخو ادلدوب هدرک تک
 یامتیسردب) تیقی رک كراو یاهنارتنک ریز نانچمه یرکید هدع
 یممچودندن اه یفاب اهویدوتسا نکتس

 یم ج۳ سما ۳ ره زا 1و راع "رد لالقتمسارگید و - نیلپاچ یلراچ - (اکیرما
 یالک ود و درونکیپ یرم هک هدع نیا ..دنتساد رتپ .یرگید
 .دمآ دوجوب موحرمسکنپ رف نودیدنتسهام هتفهنیاتبحص عوضوم

 نیا یلاغ فده و روظنم یامنبس راک رد میظهیل وحتتعاب كش 5
 دعام هنیمز هیت نتراپچ . دن |هدیدرک اکی رما

 هیهت یرنه یاه تیاعفیابپ تشاررفارب لالقتسا ملع هک یسک نیل دا
 اریز حب لقتسم ناکدننک ,ورکادیپ تیقفومدوخ راک رد اقافتا و
 جد كدذب یاهنابک ارچ : تفگیم یو . دوب رتسکنل ترب

 دن دوب ردتفمیاهتسا رتذوان :دوشپم لصاحنم تی ورحم زا هک اد یلوپ 1
 ۲۳3۱در ناگتسب هو دوی روس دیاپآ دوشم بیعت نآ 3 و ناکدننک هیت هب زک ره زا یرصتخممهس طقفو مدادنرب مدوخ

 دنتشاذگیما ودن دادیمندوج و و نرذباطم ملیف هیهت ءاد زا و
 ثارتنک ۲ و سا یدیه ری تایل یتیاپ دیاپ اررادقم یتسبتدآدنیان وبینابیکیوسب و هداد حیجرت اراک رد لالفتسا كدرب نیا زا ۷۰ ید دنکیم تقایرد رثهزا یاهدع نوچ یار دشابیم دوجوم دوویلاه رد یعضد دزم ملیف ره ام یاب و نیلچزیل نونکا ۰ دوب یناپمکاب"یلابن میمصت دروم نيا دد 7 ۱۰۰ تب هلوصم یناکیرما كدزب , دنکی)اب ناشدنسدرومملیفددار هاوغلدلر دوخ لیم قباطم ابن ۲ هشیب رثهكب.درک هدافتسایصعش هجدوب :

 , دننک هیهغ  تساهدافتسا هچره ودن ام تب دب هشیپ رذه اد دوخ یاه ملیف اپنآ یصغش لیم قیاظمهکدنا هدوبن دیدهت اد 0 یااپیک وهدومن راک همادا مدع رامظا زین دنتسه تدملا لیوط یاه 3 سر ۳ ۹ 1 رونم هکواگشزبیتهرا هتسد نآ ال ناله ادد ۰ وژادرپ تلودب دوخ هبامرس نودب
 ض نیلرامیلوت كرامدیودراسچبر دنلپ واهودابوپلوا ماجیم تا بت هک تسالاونم نیدب مضو ستسیت رآدنیان وب یناپیک رد . دو ریم هطوب رمین اپمک نارادماهسبیجب ۲

 و و



 همجارم ویدوئسا هب (

 ویدوتسا زایکبو دنکب
 یودزانآ دو درب

 ارت تمسق تسدب داک رایتخا

 دراد ناپج رصارس زد هک

 دوخیا رس یزژات ًاسروب هلصاح مفانب زا

 سئسبن دآدتیان وب ینابمک بیصن هار
 هتسناوت ؛ دوویلاه میظع نا رس

 رهزا شید درادهگناب ارس ار
 , دیامن میزوت ملیف لاسرد رک

 هداراو لوب
 دشیان وی ین اپمک مضو ۱۹۵۳ لاس ر

 رادقم زا و هدش میخو رای

 رد .دوب هدش هتساک تدشب نآ تال وسحم

 نبض رد هک هداراابد رم رفت جنب

 رایتخارد یتفگنه هبامرس

 زا اد تک رش ماپس؛دنتشاد

 تسدرد ار یناپسک رایتخاو

 دنت رابعرفن جنپ نیا.دنتفرک
 روتر[ نیماجتبباب : زا

 , نیتگنای سکام - رکیب

 دن دی رغ نآ یلصانا رادماهس

 دل ون رآ.نامنیه لیب -مبرک

 رک رایرونب
 دیامنوم شخپ ملیف ۳ + یلاسطسوتمروطب
 تسد ردیلماک و مظنم همان رب نونک مه زا

 هیهت تایلزج هبک نآ رد و تسا هیهت
 زازواجتمهک ۱۹ ۵۸ 9۱٩ ۰۷ یاهملیف
 هدش ینیب شیب « دوب دهاوخ دده <.
 ملیف یدایز دادعت رگید فرطزا. تسا

 ندش هدامآ تسدرد فلتغم لحارمرو»

 هدب زا یاهدهاپملیفنیارد و دشاب یم
 اهن مان هکدوویلاه ناک داتس نی رت

 تسا یفاک یملیف رم تیتفوم یآرب

 , دننکیم یزاب

 اصغش ناکشیپ ره نیازا یخرب
 و دننکیمیزاب نآ ددو هدرک هیهت ملیف
 هوالع رن-کنل ترب لثم یرگید هدع

 ؛ دوغ یوبدرتسایاهملیف رد یژاب رب

 ناکشیپ رثه ریاس تک رشب مه یبلین دنچ
 فو رعمملیف نآ وتیم هلمج زادنی امثیم هبهن
 فرط زااهنتهن هکد رپمان ار یترام»و

 رارق قیوشت دروم یللملانیب نیدقنع

 و یفاکیرما نایچاشامت هکلب تفرک
 و نایاش لابقتسا نآ زا زین یلایورا
 شک رشو رتسکشل ترب .دن درک یا هتسباش
 رد و نیر-* راد هقباس تجه دل ورام

 هک دنتسه یناسک نی رت بایماک لاحنیع
 نیا یاه ویدوتسا ریخا یاهلاس رد
 رارق دوخ زانو تخاتدروم اد یناپک

 جنپنیا هکنيا زا سپ

 دندش واوس دارمرخ رب نت
 مدوفر كيب تسد هلصافالپ

 یاهبامرساب ودندز یساسا

 هیهن ؛ دننشادرابتخارد هک

 « «یچاپآ> ریظن یلاپملیف .دناهداد

 دنب » و۰« یک وتنک لها> «زو رک اروو

 تساهدم نیایا رب یلایوک دهاش « زاب

 یاهنیس رد لاسا زیلاپ رد هک ریخ | ملیف

 ضرب «ژود نلوم» سیسأتلادبدچ
 ؟ دودح رد ؛ دمآدهاوخ رد شیابن

 هکیروطب و هتشادرب حرغ دالد نویلیم
 نویلبم ۲ + زا شیب تساهدش هدیتع راپلظا

 «.., تشاددها وخ شو رف رالد

 دیدج یاهملیف
 دارف قبط «ژود نلوم» یامنیس

 <« ستسیت دآدنیان ویو یلاسک اب هک یداد

 دیدج یاهملیف حاتتفا ودب زا « دراد

 دراذک هه اوخ شیامن ضرمسب ادیناپمک نا

 یناوارفتالوحت هدنیآ یئادنیس

 ر-ظن زا یناهبنارس" حیات
 تهاد دا

 , دنتف رکدوخ رب و لاب رب ذار لفتسم ناکشیپ رثه و ناک دننک

 راز هدصکی هتفهره ستسیتدآدنیانوب یناپک ۱٩۵۳ لاس رد
 رد دالدنویلیم۳ هب یناپنکس لاغدوس۱۹ ۰ « لاس ردیل ودا دیم ررضرالد

 ٩ هجوتاب و درک ومصرالدنویلیمر رو هب مق دنیا دمبلاس . دیسد لا

 نیفب ناوتیم ۱۹۷ د ۱٩۵5 لاس یارب یناپمک نیا میظه همان

 زواجت لاس رد دالد نویلیم هد زا نآ سلاخ عفانم هک درک لصاح
 1 درک دهارخ

 زواجندده ۲ ۰زا دش هتحاس هکیلاهملپف دادعت ۱٩۵۳ لاسدد

 ادنافیرثع

 (۲۰ ًسفصرد هیقب) النیناپمک هکیدوطب تفر دیمصت هب ور مک ک مقر نیا یلد درگ
 رثک اوتربار دلب اون رک زوردن لاو كئیملفاددور نیک زرج نرهلاک کدبا
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 اد)و (زرچ

 نا دژمجنیدد .دن وب مایلب و
 تلا ۱< جی ریماک > رهش زد ."

 زا سپو دیدرک دل وتم «ویاهرا>
 دم [ این رقیلاک هب دوخ ت

 نیدبوتخاس دوخ شیپ ادیلغش و

 اد شیوخ شامم د بیت رق
 درک یم نیمات

 دنامن یقابلاوتمنیمهب عضو
 اروا (لیمود لیس) زورکی اریز
 و ینتشاد تسود ًةفایق زا و دید
 تف رک میمصت و دم ششوخ وانیتع
 دهدماجنا دتکب یتسیاین هک یداکن
 هدهعب (مایلیو)هک یمهم لدنیل وا
 لوصحم<« نم هچب د ملیف ددتفرک

 .-.حوومل او ود خب |

 ز رب هوالعو
 دی د رگ م 0 1

 دوح ك

 یاهناببای
 امصقو دن ۳5

 < ۱ریغب تداب هک یلاجک ین اوج و دی وکیم
 ین اوج نامز رد هک -رایات مات

 رددشیم هدیمان < وک رامتتنیو»
 < یرنه ترپ > دد ۱۹۰ < لاس
 ناهجب متچ «كدوب وین » تلایا
 هکیلاحرد ۱۹۰ ع لاسردو دوشک
 یم دوخب درد زا باوضختخت یور

 تشذگ رد زیگنافسا یتلاحب دیچیپ
 كشا و هتسشت شرهاوخ وانیلاب رب

 .دوب هدیدرک ریزارس شتامشچزا
 ءرنهنی تک دزب زا یکی دیاش (مات)

 نویزپ ولت ودو ویلاهیوب واک ناگشیپ
 همهار شیاهلیف ۰ دشیم, بوصم

 دپ وب ماینب و»

 مدد رنه بک وفقاک تاکضتب

۳ 
 + یک "راک حب وا هدف دی دتسب یم راتفر و

 دن د ربیم تذل اپملیف رد وا
 هلاص هدراپچ هکیماکته ید

 یزادتارمت

 رد ودم 1

 وی را وسسا نام رهقدوب

 تاب كروب ویت تلایا
 ت راپم سنجدب و بوخ یاهشقن یافیز

 شیامت بم دادیم ناشن یث

 دوم رد (عات) هکیاهمان
 4!نک یقخم | رنفلت یاه هچباتک >

 نیمه رد ی اب یئارب و تشادمان

 دش ماه وصاخ فو رمم سیپ

 هتشذگن یا هتفه دنچج رونه

 تكج) قافتاب ودرو۲

 یلد «تشرسدب نادرم نی رتپب>
 | رب وملیف نی رتهب تف رگ هدهعررب
 < دادگتفت یوب وا دوویلاهرد
 نیا »دی وکیم شدوخ .دنا هتسناد

 تسیت بل اجدن | هتفگ هک اه ردقت ۲ ملیف

 <۱ منکيمیزاب بوخ نم اهتتم
 مات) یلامنیس یاه تیلاعف

 هس وملیق رد یل د یاقیااب (رلیات
 دیس راهتن اب < دادگنفت

 یکیرسب - ناربثامیناج
 دوب نتگنیشاو تلابانادنمت ورث زا

 ۱۹ ۰۷ لاس یمسپ رک دیهفبش ردو

 ر هکیلاحرد
 ۱ ۲2۳ ۶ هررمب یاب دندناوخ ۱ هورص مد ۳
 دا ,رپا رد شدل وت سایب
 ع زوز) ن+ ۳
 عصخ 2 ره تف رک میمصت

 ۱ ددرک یوب داک

 تا وو و تسب رب رس تا او هب میمصت نا ی

 ۳ زا وک) هک یرتخد
 ح یاهرداقافتا درک جاودد
 ۱ ]ال و هب و تفرک رارق فو رحم ورک راک( اما ۲) + ۳
 مای رفء درک تک رح

 ۱ دشیم

 ۱۳ (یتاج)مام نیا دد
 رب ۸ لاسردودیدرک تسکش

 ۱۳ هو شطوم بوصب هک
 ر دروآ دوویلابب اروا شردپ
 رانب شسلیف نیلدا دد ( یتناج)
 رز لای < هتصقریم ام نارتخو»>

 رویودعب  دیدرک یژاپمه (رتسآ
 متخادهدنهاوخ نامیااهن ۲> ملیق
 ۷۰زاشیب رد (یناج)دون تک رش
 ررزیننونکا تسا هدرک یزاب ملیف
 یضعب هتبلآ) < زایهیل رویب> رتاثت

 یم دارک رب یتاشیامن ( تاقوا
 تک دزب زا (نآ رب كمیناج).دیامن
 . تسهزین نویزیولت ةشيپ رنه

 زا یکی مه . سکیممات
 یرب واک یاپملیف مهم یاهتیصعتش
 هیونآژ متشردیو .دوشی«بوسحم

 سازکتی< وساپ لا » رد ۱ ۸ ۸ ۰ لاس
 ننیپاک كي رسپ (مان) .دیدرک دلوتم
 یلاکی رمایاهیتشک رد هک د وب یشی رطا
 یلاها را شردامو درکیم تمدخ

 یکاولکچ هنیندیاش و دنلناکسا
 ۱ دون

 < سپ وپ دو هاگگن ادرد (مات)

 « زا دگنفت را وس» ملیف زا یا هتحص رد « رلیات مات »
 ۱ هحفص



 ۱4۳۸ لوصحم«اهتشد زا ی راک راوس» ملیف رد « کگندماند

 تالیصح: ایناولیمنپ > تل بآ

 زافآ اب ودین اسد نابایب ارشیوغ

 -یماینایسا زابرس ناونعب هلن
 ماکنه و تفد ههبجب یلاکیرمش
 کی رما زوهمج سیل رتسدز | تشگ اب
 شیوخ هزیاج (تلوزور دودوئن)
 رد ابتدم (مات).تشادتفایردار
 تحایسب ودا رک ؛امهالک وا +سارناک

 < یب رغمدرم» تاعولعمو تخادرپ
 . تخاس رتلیمکت و رتشییاد دوخ
 یاهتشدرداروا دوویلاه هرخالابو
 اجتایهرد ودروآ رک «ان وزی راد
 هدوندقعنم یدادرارت

 یراک داوس» ملیف اب (مات)
 ترهش(۱۹۲۸-سک و ف) « اهتشدزا
 یا رب یتح هدر و تسدب تیف و رعم و
 رالدرا رهدصکی ملیق نیا ر» تک ر ش

 شدوخ ..اما درک تفایرددقن لرپ
 اد جن > تعسا هتفک ملیف نیاهداپ رد
 هضرعمدرمب متسناوش» مدوب لبام ؟
 و شز را یب نم ءدیقعب_ملیف نا «مباعت
 < !دوب هدش هیوآ لدئپم

 ماکنه اد - یراک یراه
 بلا «نانامررپق نامرهلو شکم
 زا یکی سپ یو . دبدرب له

 و دوب فرو وب ةربخ ساعفا
 لیصعتب اد دوخ یلارج ناددد
 بساهب ریچرهزا شیب د تشادم
 دمب (یراه), تشاد هقالع شیاببژ
 < تسودل وا هب دوغ تالیصستماسنازا
 -شیامن نتشاگن هب نت تخد

 , دزبیجب ین و رت و تح
 ای هک دیشکن 2

 هیهتو يسيون وب راتسراکب د ۳

 همان

 و تخادرپ تاشیات یلادرد راک

 .درو]تسدب یترهش

 هتشذگن هاو نيا زا یتدع

 فورمم رتاثت كي فرطزا هکد وب
 و دش مادضتسا هثییرثه ناونمس

 زاغآ ار شیوخ یرنه یابتیلاسف
 اددوخ ملبف ثلوا (یراه) . دومن
 هثنال» یویدوتسا رد ۱٩ ۰ ۸ لاسرد

 ۲۱تدم یطردو تخاس «دنلیآ

 یاهسلبل شیوخ یگشییرتع لاس
 هدرب یورب اد یرامشب یوب واک
 صسوصخرد نیدقنمزا یکی . درو
 ( یداکی راه ) رثهب ام > تک وا
 هحن زا شیب وا نوچ ؛ میف رتعع

 و رهام دون شقن رد دوشب روصت
 شقن یافبادد (یرام)

 هتشذکن آزا و یفای و نئاخ یام
 یداوسساو ريت تفه ندیشک رد
 یردقب وا ؛ درادن یلاتمهو ریظن

 رهاظ شب اهملیف رد درسنوغ و مار]
 دب وکبم رایتخا ی یچاشامت هک دوشیم

 وا یاج مهنم یکشاک ! بوخ هچ
 یراهیوب واک ملیفنیتسخن <۱ مدوب

 «دوببش بساک و هب موسوم یملیف
 درک کی ناهج تبقفوم هکد وب

 لاس رد یو < یناطیشرهشو مایف
 دروم و دمآهدرب یورب ۱۲

 لبقاتیو ؛ تفرک رارق هماع هچوت
 دوویلامرد ۱٩ ( ۷ لاسردشک مزا
 یقابیرسب (یداه) زا ؛ دربیمرسب
 درادمأت (رسپ یداک ی راه) هک هدنام
 فورعم ناکشیپ رثه زا نوتکا و
 تسادووبلام

 تساناوت

 -یقیح+ا هک)- لبسکر

 «جادلپ سیسنارسق ج سق حروج » شا
 وکبش یلاهاژا الح ( دشابیم

 ۱۹ ۰ +لاح ربثک ام
 ناهحب مچ یدورب نکیل . دو

 <ابن رفیلاک» بوصب شاهداون ا
 سالک رود( سک ر) ودندرک تکرح

 دوش یناوارف تانک شزاک
 ه«اونا »حلاک هود نتف رک ارقب
 نانه زد هنافساتم نکیلو تخادرپ
 اهر ارلیصحت و دیدرک دودرم لاس
 دیود یگشیپ رثه یوسب و هدرک

 اهدم درک تکر شیناشیامن رد ادتب

 یاهلر یافیا یارب اد وا دوویلام
 تقاک ویکی

 سک دو تفک یوصوصخ هدنان ادرک
 هدوویلامیوب واک هژاث هرپچ « لب
 -رنه نیرتک دزب زا هبتآ رد املسم

 دشدهاوخاهملیف مون نیا ناکشیپ
 ءاندوخ هدنب ۲ زا هکیت و وصرد و هتبلا
 سک ۱۹۳۱ لاسرد «؛دشابندیما
 جا ددزا( وبا دالک )دوهشمی و رای زاب
 دیدرک دن زرف ود یاداد یوزا درک
 نتخومآ رکفب (سک د) نآ ژا دمی
 هب و دانا كيتامارد یالک ةءرود
 لاس ردو دمآ ساک و سالد

 نایای تبقفوم اب اد نآ
 رد یماگهاک نرسنکاو دیناسر

 -یم اپ رب یتاشبامت « ساک و الو

 دیدنسپ یوب واک

 را هحور تدسشنیا یط رد توپ

 راچداملاق هک وبهدش فیمشیردقب
 هیدرگ ی م یددمتم یدابس و فض
 یگشیپ رته ددار حالعءا رءرخالاب و
 و دیصتر تاشیاس رود ادا تقاب
 هک یراپس تسدودو دناوخ زاد
 ماثب یرتخد قشاع درکبم تمدخ

 یلوط و دیدرک (ندوحوالدوا)
 دندوشت حاودزا رگیدکباب هبتکت
 مزاص (ترب) شرسه شهاوخب اب
 سکیمماناباجت 7 رد ودید رک دووبلاه
 وانوچ و هدشو رپ و و ررب ةشيپ رنه
 یاهل ریافبا یارب !د(كوب) هفای
 اباد واد وب هنادمیختت بسانمیوب واک

 ماهختسا هتفه رد یفارک اتبسن نوقح
 دو ویلاه رد( کوب )ملیت نی رتهب درک
 هک ت خادمات <« یتنک و یوب و >
 دوبیژاپه (یکلآ وداننه)لاب یر
 .دعآ زازاب ۱٩۲ لاسدد ملیف و
 (زن وجکوب)۱۹ ۲ لاس ربما و رد

يک و سعنک »ملیف زا يا هنحص رد« زا وج شوید
 ۶ 

 .۱۷ هحفص



 6 ۱ دوب میکدنز

 - تراه . سس . مایلیو

 کی رنه دوویلاپب دورو زا لبق
 باس < یودورب وب لو ۵

 یانیا یارب اد وا دوریلاع

 ۱ رد ار شیوخ ره لاس هد
 نس ات یکلاس» سزا)«ات وک اد»
 « یراوس نتخومآ هب (یکلاس ۱۹

 تخادرب سک وبس نابز ویزادن | ری
 ات تشک زاب دوویلاپب نآزا دعب

 ود ددرگ یوبواکیاهملیف شیب رنه
 و< درسدنز » شروپشم سیپ
 لاسرد هکدناهدوب «یناینیچریود

 ردد وویلاپب دورو زا لبت

 (لی) دوب هدومن یزاب یددورب

 دوردب ۱۸7 لاس ناوژ ۲۳رد
 تشادهدبقع هشبهوا ؛ تفک تابح

 یارب مرادن تسود اد میگدنز »
 وت رسدرد اب هکنیا

 یار-:.« مداد تسود اد لوپ
 یگتسب نآب طقف مایتخبدب هکنیا
 یارب ؛مدنسبیمن ار ملفش ؛ تفاد
 اد میگدنذ تاقوا نیرتپب هکتيا
 اب 6 ۱ مدرک فلت صا نیز یود

 هک یلاهیتحاران نيا مات دوجد
 تشاد دو-خ یگدن ز زا (مایلبد)
 كشا هکیلاحرد شگ ربماگنه !دپعم
 تگیم درب هدز هنلح شناشچرد

 ۱ تسا هدوب مآ

 یاههتحم و دم

 ۱ ریاس هیبت یارب ملیف نیا تلاچ
 ۳ ددویلاه تنجزا دمب یوب داک راث7
 رک دا رق هدافتسا دروم

 رد زی - نوسیگ توه

 رسهشرد ۱۸۹ لاس تسرکا
 و دید رگ دل وتماکس ربن ییاماکتچ

 تل وپسبدوخ تیل وفطنآ وفنهنامه زا
 رب لاتم و دیرب يم بسا یور
 ) یمعدزبمل یاهنیمز
 فورعم زا یکی هکنيا زا هتشدگ
 نامرت ۲ یوب راک ناگشیپ رنه نیر

 ابیزو نی رت ناوج « دشیم بوم
 و دمآیم باسهب زین اهنآ نیرت
 ولمستفارف تاقوا بلغا شاهناخ
 دوب «۱فی رظو فیطا »و سانجا ,زا
 زا یکی یگلاستسیب نسرد (تره)
 بقل اکساربت نآراک راوسنب رت رهام

 تفرگ لعت ودب یدایز زلاوج و تفاب
 ردیزابب یو تیففومنیا زا سب
 ناوخزاوآاب و تخادرپ تاشیامل
 دو وبلاهتسمولسم !تدگ قلم ریهش
 - توه) و دیشک دوخیوسب اروا
 مدرم یاه هکسلاک یود (نوسیک
 اب یاهملیف ذا یکی ! تفد هچ ریش
 «تفاپ دلوت یاهبرک> یوشزرا
 (توه)هک دوب ۱٩۷۲۲ لاس لوصحم
 هنعص نیرت یلاع (شیرنایلیل) اب
 و درو هدربیود اد یوب واکیاه

 تخاسنوگن رس اراهناجیلد بلغا
 وادنیس و تسا هدن زنونکا (توه)
 راثنک و هدیسوب ار یزابیوب واک
 ءردرد شا هسناخ ! تسا هتشاذگ

 - رثههمه دراابز < ودنان رف ناس»
 یهاگهاک ودشاب یمدو ریل اهناگشیپ
 نونکا(توه) ۱ دنوشیم وامحارم

 تخات

 روخیلوا یاهملیفز(یکیرد «تراه.س.مایلبو»

 رد یناپج كنج زو رب

 درک تسیزههنارفب یوسنارفیاه

 .دیدرک لمان راختفا لادم
 للمل تب لوا كنجیادصورسزونه

 هبار(میت) هک دوب هدرکن ادیب هعناخ

 یناهجمودكنج |ریز دن داتس رف هپبج
 دوب هد ومن بلس همه زاا رتحارباوخ

 نایاشیاهتیقف ومب زین دابنیا (میت)
 ۱۹۵ ۰ لاسددودید رک لیان یهجوت

 لادم نیرت شزرا ابو نیرتیلاع

 ود نیا نییام تا رک قلعت یوب كنج

 دوب ملال هک | رهجن 7(یوک كم) كذج
 ؛ ندیشوپیابل , راتف روقالخا زا
 وندروخاذغات هتفرگ ندرک تبحص

 تخومآ ار «ناتسوبخرس» ندیباوخ
 وایزاب زرط,تاعوضومنیمه هتبلاو

 زا سبدومن یلازسب كمك اپملیف رد
 میت لنلک » بقل ههبجزا تشک زاب
 - ات ربل )و درک ژارحا «یوک كم
 . دروآ دوویلاپب ادوا (ناود

 یاهشفن یافیا یارب اد (میت)
 و دندرک باختنا یزرم نازاب رس

 ههبچ رد اتقیقح یو ار اهلرنیا
 ۱ دوب هداد ماجتا

 اد وا «تکاسنادرم» ملیف

 دعب و دومن یفرعم نایناهجب رتهب
 هکدوب بلاج رثا نیمه مابتا زا

 میت لثلک> دنتفک ناب زکی نیدقنم
 نرچ ۰ دنکیم یزاب هک رعس امقاو
 یچاشامتتسا هتشادن هقباس نونک ات
 نیااتیرب واک یاهملیف یاشامت ماکده
 ۰؛د و رو رف یپیجه باهتا | ردهزادنا

 یلکتب ذدرما - درانیمنک
 روا یسک ها . تسا هدششومارف

 ار وا یاهملیف یسک هنو دسانشیم

 شیپ رثه ٌةسن ون (نک) ۱ دنیبیم
 هک یتلوهساب دوب یوب واک یاپملیف
 یات[دیاش تشاد ریتتفهندیشک رد
 راجدنآ ندیدب (تاکسا فلدن ار)

 هتشذگ ۱ دوش یفصول ادیاز بجعت

 راوس اعقاو (نک)یشک ریت تفهزا
 ایشد امامنیس ةدرپ یود . درب راک
 دیاش میدیدیمن ادرا بسا یاهاپ

 مهدادوخ میل وکب رگا دینکن رواب
 ۱ هشيم هدید تردنب

 -.۱۸حفصب

 شیاهملیا زا یکیرد «د رانیم نک »

 نلوژ مکیدتسیب دد (نک)
 رد « نریم > رهش رد ۵۰
 و دش دسا وتم «سازکت> تلایا
 (اینیچ ریو > چلاک ردا ردوخ تالیصحت
 رد ادتبا مه وا . دیلاسر نایاپپ

 یم هلیظو ماجنا مچرب ریز تمدخ
 للملانیب لواكنج زو رب اب و دومن

 یخزودیدرک راپسهر ههیج بوصب
 یدوبهب زا سپ ۱ تشک راب حورجمو
 ناکدنهد شیامل ٌهتس» رد (نک)

 یلان رثه< كنياگنید ناردارب »
 ثاشیامن نیمهو داد حرضب رایسب

 رد.دیناسر یگشیپ رنه ملامب ادوا

 نیرتمب (نک)یگلاس هدراهچ نس
 دوب تاشیامن ةشبي رنه نیرتناوج و

 راپس هتسدرد «بماگنه هرخالاب و

 راک لوفشم < كنباگنب دنا ردارب و

 علادشدنسپ .ددوم ساجا ۲ سلدوب

 اکدادرپملیف نیب دهد یولجب و دش
 (كدرب نه آءا دو ملیف» درک نتسج

 یلاشپس تلاعف زاغآ ( ۱۹۱۸۱
 افد , دشبم بودحم (نک)ترپشد

 ؟یلاب » نوب زب ولت ددربا یعاگهاک

 ۱ درو یم رد

 حیضوت
 اد نخ هتشذک هرابشرد

 »رب نایکیچ اخ ل وماسیاق ] غساپ
 اجنیاددهکدادخر یهابتشا س
 (؛وشیم رک تهناشبازا شزوب نمض
 لشادا نیلوا «تشک زابو ملیف
 ابتها هتشذک هراشردو دشابیم
 ,دوب هدش پاچ < رنا نیمودو



 دوش زاتهمو لواهجردیاءهایف شامنهب نادباث لصفرد ینحلایور یا

 متتسیب ترقسک وفین اپمک جیهم یاه راکهاش زا یکی د گنیا و تهدیم همادا

 تسا هدرک باختنا دوخ هدنیآ همان رب یارب

 سس | راگاین .تسس

۱ 

۱ 
3 

۱ 

۲ 

۱ ۱ 
 4 دوویلاه هراتس نیر ناتفو نیرتابیز لا رتشاب - یگنر مامت ۱

 ورن وم نیلیرم
 تک رش اب

 ۲ ننکدزرج لا و مبیپ» یاد تب ۱30: هزویص

 جز :وتنپ نیج ملیفنیا 4ثحاح رب

 ِ كش نودب فا رطارد رک

 ۱ زا و هدش هیهت «اداگایلد
 ۳ اد ثم>

 ی رظانم يتداق تم در

 تسا ریظنیبیعییطد



 (یگ دز ز نیآ)هلا زد

 « شک | ره»ملیف رد یا هنحص رد « یو رعید نل را م»ا)

 | .دوب راکسا هزیاچ دیدناک «دنب ایم ژا همه هک دیدرک ریزارح تا وماراپ
 یابملیف (لیمود تلوساب لیسیس) لاسرد دندوب هدول فی رمت رب رک یزاب
 ملیادد (ونادالک ) اب یو ۷

 و درک تک رش < ارحم ناکدوک
 تنگ ناراگن ربغب (ارالک ) هراب رد
 دوویلاه رد یاهراتس وا لثم نمد
 دوزسفا (وبارالک )و «۱ ماهدیدن

 «تشادمیهاوخ یشوخ تاقوا امو
 اب (ریوک) ۱۹۲۸ لاسرد

 (تارب نیا وبا) ابیزو دیدج هراتس
 «ابیزروب رباس» هبموسوم یملیفرد
 لاص نامه ردو درکاقبا اد لدا لد

 «سایلنک تقو> ملیف دد یزاباب
 تخادتا هارب یاهزات یاغوغ

 لباقم شقن رپوک رکذلا قوفملیف
 هک دومنیم افیا اد (دوم نیل وک)
 هتشادیتشه نانساد مهدا اب هتبلا

 اب < شکارم » ملیف رد ! تسا
 شی رتید نل رام مساپ یراک هزاتهداتس

 ملیف رد تک رشاب و دیدرک یزابمه
 لاس لوصحم «لاگنب نادادهزین>
 .تفگ بفل ریاپان انفن ۶۵
 وا» تفک شاهراب رد (نی ودلک ماس)
 رد رکا ؛ دراد ناشخرد هدنی ] ود

 ایلسم ددرگ تسکش اب هچاوم یکی
 دهاوخ تیب ویحمدوخ مود هدنیآاپ
 ملی ۱٩۳۰ لاسردد «۱ تفای

 یوزا«ددریمرهشب زدید یاقآ>
 رتنک هک یلاپقتسا اید دمآ رازاپب

 -رسوملیف , دش هچاوم درادریظن
 لاس دد ( رپول) < كروب هخوج
 وا ملنب ارراکسا هزسیاج ۱
 یزاب رثارپدعب لاسو دروآتسدب
 رد ادصب اهگنزهک یارب » ملیف دد

 راوس سیلپ » ۰ «یلارصص درمو
 رتکد تشذک رس «« یرتخاب لابش
 زا اد «ریذپان ریع-توو «لساو
 یراضتن |اءامت هک تخاس رب وک یراک

 دن د و زف ای ویرثه تا راضتفا ریاسرب

 ؛ «بلط بوش د ملیف راپچ

 درادزن وج »۰ < یلامرخیاون زا »
 رد <« رجنخ و هداپاو و < دبآیم
 رارسق لاس زالو داثآ فیدر

 رالد اهنویلیم مادک ره و دنتفرک
 ۱۹۷۲ لاس رد . دنا هتف رشورف

 شیوخی اتمهیب یزاب اب (ربوک)
 یارب «زورمین یارچام» ملیف رد
 راکس و |یاهبل ارک هزیاج مود هبترم
 خیدات هشيپ رثهنی رنک درب و تفرک
 . دش هتخانش ناپچ یامثیس

 یاهلبط>.: « سالاد > یاهملیف
 لاس ار« داکادف زابرسوو < رطخ
 ار «كاثتشح وراجنن | » ملیف و لبق

 نارهن دد یوزا هتشذک ةتفهدنچ
 «ءانک غاب و ملی ودزین یدوزب و میدید
 . دیدمیهاوخ اررا«زو رک اددود

 1 لوجخ ... و نابرهم
 یداک) « یصوصخیکدن ز دد

 تسود و ناب رهم یصذش (ریوک

 اکیرمآ مدرم اهنت هن .تساینتهاد
 رباس هکلب دنلل اقیدای )ما رتحا شی ارب

 نایناریایتح ؛نایچ كلابم مدرم
 هتالعنیا.دن داد یناوارف ٌةقالع یوب
 (رپوک )هک د ریگیم همشچرس اجن آزا
 دهاوضیمن ناکشیپ رذه بلا فالغ رپ
 زا و دشاب هتهاد كلسم رچات عبط

 هیتر آ دنبانوب ینایمک ) 4

 نبقب دوطب و

 : >اب (زورک
 ی وت اب یمود رد و 7 رک

 ی شبا. زا سپ

 توا ینایمک فر رک ذلاّي

 ۳ 10 ریو ناج و یاتمهیب داعهاش «ژور ناوم» ناوتیء

 روبات . (تسا هدش جدد ۷ ۰ هراشرد مایف نیاناتساد)

 نادنمتالعد دنمج را ناک دشاوخ هکشبا 3 كئبا

 لوس
 یه و اهملیف مشو زا یلک یناعالطا امئیس نیا حانتفازا

 اپ ۱۱ رو مظقدوططب هکاد یاهملیفرا ؛ دنشاب هتشاد
 و اشیس نا رد ح ام ی

 اقامت , میلاسریم پاچب نی ریز دوطس رد ؛ درک دنهاوخ

 ق مان ناگشرد رنه مان

 9۳ رم اب,یرنه» واتساک وا وتوب "[دب

 تكرامدیو دراچیر

 رثکاو تربار

 دلبا و لن رک
 اپ مش 2 ادیجی رب وا وا انیج - سوت رک یل وت-- رتسکنا ترب
 ۱ نوشنیبار,ج.درا ودا
 .مچنامرک > زوردنا اباد

 ۱ اروم نیرخ[» لبیک ك رالک

 میزرم كنهاشیب> نیت رام ینوت
 ۱ متنکكنمرا زاد رب » نوهلاک یرور
 ۲ تا دازآ لتاتو كنيملفادن و ر-نت اک فزوج
 | (نیکمدخ درم ادناف یرنع
 7"یلالط وزابدرم» كا و ون میک -رک داپ رونیل ا-ا رت انیسكن اف
 «ربنوک ی ناج> ارت اشیسكن اف
 (نرهشدرو رغ» ندولایفوس-تنارک یداک ارتانیس كنارف
  (داطت تک رج همان رب » سن ویتساكرام
 «تردت لوصا » نیلفهناد
 («ینن-کشهاب ور> سن الاپ كج
 (سرک نادایم» رچیمروتکیو
 «نرهارو ماچیمترب اد
 «كررب رامف لسا دنیج
 (ریکردنکسا»د ویدادلیناد-مولب رلک -ج دامكي رد رف-نت راب دراچبر

 (ناتسوب خرس یوجکنج سالک ود كرک
 | (تشحورتسب » ندیهكنیل رتسا
 «رپیک باس رتخد و دنلپ واه ودای ویل وا
 (هاشداپ یدو-, اد» نیلفلورا

 ما سیب و یلابفاب شهیرفت هدافتسا شیوخ نادنمتالم دوجو
 تسرمد گالبداک لیبموت | ود و .دربب یرتشیب

 اوغتفارا ثاقوا بلاف.درادرنپ  نتخاس رکنب لصا نيا یود
 یلاممیم 1 سلاجمرد ]وا و هداتفیل دوخ لا یلفتسمیاهملیف
 راک نانادرک راک تسد ریز ابلاغ
 ترب) یلادرک راک یتحتسا هدرک

 هنف ریذپ تیاضد ابربناد (رتسکشل
 یباماوم» یلاوح رد شا هناخ ,تسا

 هناگ ادجناطا هدوتسناو < رلیه
 .دراد

 قافتاب لرنم نیادد (ربوک)
 هدزون رتخد و (یکاد) شرسه
 شراکتمدخ ود و(یدام) شا هلاس

 ًةلیسو نیرتک ررب .دنکیم یکدنز
 -۲۰ هحفص-

 هگورب دهاوش 2
 نودزا ی ] عبنآ هیحاتتفا همان رب او

 بزن 81 و ۳3 روا رورتس

 ۳1 زاپیه ادیچ رب وا ولانیجو ی
 ۱ زا
 ۱ ملیف ود نٍ 2

 ورم را هکدمآدهاوخ رد شیاما

 فروش یوسب دار را»

 ۱ نربزا لبق هسوب *ب ۰

 | مندحو نافوط»

 رسد لوج راپسب و دن | رذگیم

 اافعا د و < لچپم یلیب یماظن

 ثبفوم اب هک دن دادمان «هناتسود

۰ ۳ ۱ 

 ۳ ی
 طن زا رک ره وا هرطاخ

 ۹ دهاوخن وحم



 نرک ووبا

 یامایسر
 لاستاه و لوچ دین

 بوفه ربش رد های
 روش رد یا هدع مدیر

 ناتسلگن |یاه

 یک دوک نادودرد (ر با ۱0 : دب در۲
 شو کی زاب وناطره راب
 دنشفگیم و اب شئپدلار ۳

 وطا وادا یاری
 شتشطیش نبامامناب اهننم مع 3

 اب اد دوخ ثالبصحت ؛رور

 یرامع»لغش

 هدسب را [ را

 ها

 هفددرب
 اس دمامئاپ تا
 نا نیادد دنچ ره تار 1
 است |دذهمهدی درک تسکتشاب فرار

 تمح زد وب رد اق هک اجنآ

 بآآ زا املیس هشیب رث# فاقپت  ۰
 داشامت زا یکی ردادنب |( زمیج) ادم آرد

 هشیب راه ناوسب ندنا موم یاههلاخ

 یدنمقاله نوچو .دشمادحتسا لدب
 نصردیدو زب دادن دوخ)ایدای)
 رتتاتت نآلوا هچرد ناگشبر ثه
 رتات زا دیرک ی بشدوخ .دمآ باس

 هاغاشامت نیارد تبلدم
 یکی طول

 یاهویدوسا

 (زعبج)
 كررب نانادرک راک زا

 رد یزاب مزاع ندنل
 تسئار شملیف نیل دا + /
 ۱۳و لاسرد میدهد قول
 یاهلیف . دیار ماماب ۵ ۶
 ت اتلکنا رد شرگبدد
 ناراکبارخو ۰ < حاد و ِ 7 ِ 0

 و یزاکغارماب يناف»+ »ی

 ۲م هب ندنلرد یو یاوهلیف دادعت
 .دیسریم ددع

 و < باقن نیتاه> ملیفود
 رک ذلاریخا ملیف هک < تلادع هجنپ>
 هدومن ینادرک راک (دیدلوداک) ار
 شیب ردیناشک دوویل اهب اددا دوب

 درو[ تسدب ترهش

 ینزاب ۱۹6 ۱ لاسدد(زمیج)
 مسارم یط (ونیلکالماپ)هب موسوم
 كينونکا و درک جا ودزا یه وکشاب
 (ردناکلا ) مساب هلاسکی رب كي و (دنلتووپ) مانپ هلاسشش رتخد
 هودوویلاه ردشق ورمم ملیف.هزاد
 تشذچ رس هک تشادمان < تاگنا
 دوباراکت ۲ رد یناملآ سوساچ كي
 کوف» یناپیک اد ملیف نیا و

 شیب زا

۰ 
 زا سب.درک شعب ناهج یاهدازابب
 ار« لمورو شقن (زهیج) «ملیف نآ
 نی رتهبهب «ارحمص هابور» ملیفرد
 «ارودناپ و یاهملیف ودومن اف.ایهج و

 .دادناشن

 -رثه لاس ۱یطرد (زمیج)
 ملیف «زاشیب دد شیوخ یکشیب
 لاسردرتسا هدومن تک رشفلتخم

 رد دوخ ریظن یب ی)اب رثارب
 دردناک «دشدل وتسیاهراتس» ملیف
 نیمه رخاوارد.دوب راکس وا ءزیاج
 یاهیایاربا ریو (ینسیدتاا و)لاس
 رازه تسبب و ملیف ددیشزرا اب لد
 یلایخرثا «ایردقامصارد كنسرف
 ردجیهمرثا نیا ودیزک رب نددلو)
 دیدرک شيامن هدامآ ۱۹۵۵ لاس

 هقباسیمالماک نآ ژامدرم لابقنسا و
 فا ر « زلیهیل روبب و ردشآ هناخدوب
 شدن ژرف ود و رسمه و( زمیچ) و تسا
 ار یاهداس یکدن ز هب رک نالئاب
 هتشذگ (نوسیم زبیج].دنن ا رذک یم
 سک وا و فورمم رثاثت رد امنیس زا
 نوب زبولت یاههمان رب ددو < ولدیو
 !ربخا و دیس یمارجایبل اج تاشیامش
 شرسهو (زان دآیزد)توعدب ان
 ابن[ لقتسم ملیف رد (لاب لیسوا)
 هدهعب یپملر < (زیزع «دیاات » علب
 . تسا هتفرک

 -.هس ناتساد> ؛6 یلاتوب حیلخ»

 و رله < دازس سوبلوجو و « قشع
 هعاساروا دادادغو یرطندادمتسا

 فو رمم وا
 نازوس > شقن رد هکار یسیلگنا
 یدرمو یلانچ ملیف رد« نوسیلام
 هدهاش.یامه یاشیس دد < نا رب زا
 لاس هسیرون مهدزااپ رد دینکیم
 ناتسلگن | تختی اپ ندنل رد ۱
 لاس۲ لاسما ان ودوشگ ناهجب مشج
 نایاپ زادعب (رلک) .دردگیمشنس زا
 دروفکا > هاگشناد زا لیصحت
 ءرودرد و دیدرک لیصحتلاغ راف
 هحردسرد ادیتیسومو كينامارد
 دیشکن یل وط. دنا رذگ < لاه دلی »
 مادقتسا هدشن اوخنا ونعب ویدا ررد هک
 رظنب یضارشلغش زا نوچو دش
 ردٍاهتدم و هتخاساه را رنآ دیس ریست
 ماجناب « كي دال وا » و < ربپسکشو رتاثن
 هک یشقن نی رتهب دوب لوفشم هفبظو
 وتو رو همانشب امن ددتف رک هدههرب
 راک - هاش نب رتبلاع < تیلوژ و
 نیمه رد یزاباب دوب «پیکش»>
 درو تسدب ندنل رد ین رهش سیپ
 همقاو نیا زا یاهتفه دنچ لونه
 زا یستوعد تراک هکدوب هتفالگن

 شیارب ناتسلکنا «لایروم» رتاثت
 اشامت نیاهکدنامن هتفکات و دیسر
 یاه رتاثن نبرثک دزب زا یکی هناغ
 یمبوسحم ناتسلگنا یتحو ندنل
 ناتسود زا یسکب بشکت . هدر
 دد ادوا ( نیلپاچ یلراچ) یمیص
 نیبه رد < هانرود ًهلاه > سیپ
 یزاب زانوچ ود رک هدهاشم هناخاشامت
 (یلراچ) هب ادواد وب هدمآ ششوغ وا
 (یا داچ)نامزنآ رد . درک یا رمم
 تساوهیم اد < تیال مبال» ملی
 نآ تسخا هرانس شهناماهنندزاسب
 اد (رلک )هکنیمه (یلداچ) . دوب
 دنا وتیموا دپمهف رادید كياب دید
 , دشاب شب واطم دروم ءراتس

 -مبال» ملیف ندمآ را)اب اب
 روهظ ون و دیدج ةراتس مان < تبال
 همهو داتنا اهنابز رسب (موب رک)
 دنتشاد رابظا ملیف یاشامن زا سپ
 دوویلاه ردیدابز تبف و رممیدو رب
 و نایاپزادعب . درک دهاوخ بک
 ( رلک )< تبال مءال» ملیف لابقتسا
 نادرک راک «دب رلوراک »توعد قیط
 < ام نیب یدرم > ملیف رد ریهش

 ۰۲۱ حفصب

 مولب رلک
 زمهج )لباقم لد (نارب زای

 تساوتد تف رک هدهمپ اد (نوسب
 شپ وخ یدنم ره و تبصخش یپ وخب
 عاودزازونه (رفک). دیامن ظفح ار
 رد دنکیم یگدن ز درجعد هدرگل
 تسا هنفک ناراگن رپغپ هداب نیا
 اد مهاوخاد رهوش هکیماگته ۷
 ۱ درک مسهاوضا حاددزا ما هتفاین

 دشاب هک (راک) هاوخاد رهوش الاح
 < یلوف هرند مادک دن ادیم !دخ
 ۱ دنک زارحاار بفقلنبا

 (ریوبل واین روا ) هتشذک ل اس
 دراچپ رو یضب رات ملیف هیچ ماکنه
 ةدهعب زی یک رزب شقن < موس
 ناباپ زا سپو تشاذگ اد (رلک)
 زا یتح » تفگ شنانسود هب ملیف
 «:تسا هدرک یزاب رتهب مه مدوخ
 راب نیا وا هک تهجت ۲ زا ملیف نیا
 دمآ ردشیامن ضرب نور زب وات رد

 منش )

 رتشیب هنبلا هک تفای ین زسب تیقفوم
 ادبدرگ (مولب رک ) مناغ بیصا نآ

 ردنکبسا > .ملیف رد ( رک )
 یشقلا تفاب یلاهجثیقفوم < رببک
 او شا هدهس ملبف نیا رد هکار
 شهاوعاد دروم لدناصهدن دراذک
 ؛,تسجیم نانسلگنا رد هک دوب
 ریبک ردنکسا» .تسا هنفک شدوخ

 ودنمهک تسا یملیف نی رت تمظعاب
 تسا هتفگن يلو <۱ ماهدید مربع
 + تسا هدید هک یسلبف نی رتیلاع

 ةمتاخ را سپ ( نتداب دراچبد )
 هب تین ار شبوخ هدیقم ملیف
 دشنامواو ۰ درک ز اربا (مولب رلک)
 نامژ زاهکت سا یخی رات یاهمسجم
 یقابهدر وقت تسد نونک ان ردنکسا
 ابآ لیصافت نیامامئاب < ؛تسا هدنام

 مدیا رع وش(مولب رفک ) تفک ناوتیم
 وی ها اچ دب شيخ يلآ

 نوت



 زا ۰
 يا امملش

 ع س

 9و 4۸۵ 4

 نر زد لب

 شرامت

 (یناتسبات)اناید-سک رامنیس

7 

 لو دو

 ۱ 22عم]
 زد < ودا ون یاهو

 ونامرپق و روشن تالوصحم ز
 یسیلگتاب هد

 بد وردپ- یلاوادیلا : كارتشاب

 رادژ-لون ر[ زاوسنارن-زپ رادتم

 یردنژ

 (یناتسمز)ان اید امنیس

 لاکیزوممارد « كرزب ترسنک >
 یدارکت

 زربلا امنیس-نا ریا امنیس

 ردا رب تفه یا رب سو رعتفه

 امنیسویگنر مامتلوصحم لاکیزوم

 نیودلک و رتمینابمک ۱۹ ۵ ؛پوکس
 دراوه - لواب نیج : كارتشاب ربام

 نادرک راک -زدراچب رفج  لیک

 یدارکت -نناد یلناتسا

 یر - لاتسیرک امنیس

 یسیلپمادد«نیدولب داوید»
 ایملک یناپک ۱٩۵۲ لوصحم
 ایرولک -نامساک وی روت و: كا رتشاب
 نیشلوک ام :نادرک راک -ماهارک

 لایورامنیس

 ینامربت ما رد < كنبن نادایص»
 نرقسک وفیناپمک ۱۹۸ لوصحم
 تكراسدی ودراچبر : كا رتشاب متسیب

 لوسکاتسا نید- رومیراب لتویل
 یداتاهیرته:نادرک راک

 یامه امنیس
 یقشعما رد < نیل رب زا یدرم»

 یناپمک ۱٩۹۵ ۳لوصحم یسوساچ و
 زءیج . كا رتشاب ناتسلگتا ملیفندنل
 - فن دراک دلیه-مولب رلک -نوسیم

 لپ ورتمامنیس

 یفشع ما رد < نم راک یاپسوهد

 تالوصحم زا ت اب رپق و

 كارتغاب این اصاو ایلاتبا
 ادلا رمسااف [- یزوت

 جات امنیس

 .وتس ۳۹

 هریک ویذام ت

 و یتشع مارد «لاش مشخ»

 ۱۹۱ یگن دمامت لوصحم ینامرپت

 كا رتشاب ریام نی ودلگ ورتم یناپک
 و رحش رک تراوتسا

 یردا رکت-سب راش دیس

 دلابام امنیس

 ینامرپق «اهایرد شت»

 ۱۹۵۲ یکنرمامتلوصحم یخیرات
 كارتشاب ویدار - وا-ك.رآ یناپمک

 مایلیو -لن رادادنیل نت وین تربار
 شلاولولاد :نادرک راک-سکیدنب

 2 راپ امنیس

 مارد < میتی رتخد ناتساد»
 ناتسودنه ۱٩ ۵۷ لوصحم یعامتجا
 راک ءایرت - دوپاک جاد : كارتشاب
 ( یسدافب هلب ود) ادراک: نادرک

 نا رهت امنیس

 تالوصحمزا یتشع <« انآزوس»>

 رل وس ودن ان رف, كا رتشاب كي زکهروشک
 اتاینیل وکاتیزور

 خرسلگ امنیس

 یدمک < رهش یلانشور»د
 .دیتان وب یسناپمک تماص لوصحم

 نیلباچیل راچ:كا رتشاب ست-یترآ
 یدارکت دبرلوراک :هدننک هیهتو نادرک راک

 دیشروخ امنیس سون و امنیس
 لاکیزوم مارد < الاگنام و ملیف «روک و ک آهرتیم»- ۱

 : كارتشاب - یگن در مامت . یدنه ینامور روشک لوصحم یگلد
 ایرارکت راموک پیلید.تانمرپ-یمین مارد « ماقتنا باق > -۲

 سیر منی ینونن ]تا ریدناج .ملا رتشاب اییسک امنیس ينابت لومحم ین ده نیت ۰ کل یکنربا-ت ینامرهق
 یدارکت لایرس < رمرق عبش» یرارکت- سنرال يدوج- نیلوک

 -۲۲ حفص-
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 هک دش ادیب رفنکی مههرغالاب
 نیا هدشاب هتشاد ترفن نزسنجزا
 یلاسدنچنونک | هک فو رعم شیپ رثه
 دیامنیمتک رشاه,ایفرد رتمک تسا
 هدراذگ دوریلاهب یاب هکیماگنه زا
 درذکیمخی ات نآ زا اهلاس هک نونکان
 تسا هدوب فلاخم نان زاب اهثته
 تسا هدشن هدید ین زاب الصا هکلب
 (ودنارب نوا رام) هلمج زا اهیلیخ

 دووبلاع ردار و ایاه راک دنتسا رضیم
 لثم یت رپشات دنیامن دیلفت و دار 4
 تسکش ابنکیل دنردایب تسدپ وا
 هک ینکن رواب دی اش,دن دید رک هچاوم

 یسکه نونکات بوم شیپ رهن
 تسا هتشادن (! ؛یمومقالخاالخ)
 ناکراتس ریاساب هنومن یارب ین
 !تسا دمآ و تفد زی

 (دولیت تباریلار ابیملیف
 نیقی همه ودومن نآ وارف یزاب قشه

 دقعپ ملیفنایاب زا سب رز درک صاح
 ابا دنهاوخ ردرگیدکی جاددلا *
 جاودزا رکیدکیاب هره هدیقه فالخ +

 دینک همج | رمنوتس

 رادنمرآ ورداس» - ۱

 یدلوتیاهفشعد ملیف

 ملیف رد ( لی دودادنپال» - ۲

 اعاب
 نویلبماتیان» ۳

 «ددارب تفهیارب سورعتفهد

 «سراىدپ ,ناچید» - (

 كنبن نادایس» ملیف
 | ملیف رد «نسامزییاج» - «

 «نادب زا یدرم»

 هرابثتآ) هتباسم ناگدنرب
 ؟2هرامش ( دوویلاش قیاس

 روبیدمحا دمحا یافآ ۱
 | هدازیکشریورپ > - ۲

 بتیم -چ وای

 لییرگی تب_حیحص ساپ

 «؟دیناوتیم ابآ» باوج

 - ۲ ژپرآدنمرآ و ردپ -۱
 4 نیلبماتیار - ۳ لنراد ادنیل
 نویزمج - ه كرامدب ودراچب ر

 یوزاهتشذکل اسهک یملیف ادندرکت

 اد شنرپش دندادناشن نارپت رد
 نونکا و دیناسر یلعا شرمب
 رامشب لاسما ةشیپ رثه نیرتبوبعم
 دینخانغ ارو| هکیتروصرد .دوریم
 هب رببت لاپرود مامضن اب ارشمان
 رفن هبیان دیراد لاسرا ام سرد[

 میدقت اد هلجمههامکی ةزیاجهس

 می

 | رده

 2 ! ناگشیپ رنهاب یخو
 و دینکبب هظحالم هک ی سکه رد |

 راک هزان ناکشیب رثه زا یکیبقلعت |
 تساهدشهداد ی هفت ؛ دراد امتیس

 هنابق زونه تارییغت نیا دوجو اب |
 یو !تسا هدرک ظفحا ر شب وخ یلصا
 دنمرثه ناکشیپ رثه زا یکی اقباس
 بوسحم کیرما نوییولتباسابد |

 هد ربسپ نواب
 تقهتعاس. تسا هدرک هبهت هکنيا

 فپرشت ینابلاپچ دیهسرهظزادعب |
 هب ینارکادم یط و دندش امرف ۱

 یافالمرد هک دندادلوقناکشی رثه

 هدنب] رد ین وب امهترضحیلعا ابهک
 دننکحرطمارنایرج دومن دنهاوخ
 . دنبامنتدعاس بلط ناشیازا و

 رب ودیسزمام اب سلجم | تهاسنراقم
 دن دشهدنک | رب راضح یراد رسکع زا

 ءانگیب نا راکهانک
 رد هتشذگ هتقه هبنشکیزور

 شی امت تارا رآ هاگشاب شیاننلاس
 «هانکی ناراکهانک » مانب یاهمان
 نیست ودحمت دروم هکدش ارجا
 همانشبامن ن نیاددتفرگرارت رافح

 نوجینادنمرتهدوب ینمزانابزب هک
 تکر ش «ادیل»مناخو «نامر]»و
 كي روس) جانب یدنم رثهیزاب .دنتهاد
 تفرگ زارف هجوت هروم زین (نایراسادغاب
 یلالطهراوشو۴ رد ینیشن بش
 هینج » تتلک تم رد ۱

 ۰۲۳ هحفص.

 ی ون ابپدد و دشیم
 قاف] هچوئدروم انلفف , تخانشیمن

 انبسهو تفرگ رارف ( رن داوكج)
 تفاب هار

 مامتاب با رک لیماف ن ۳

 مهدایز دبنخانش ار دنمرنهیافآ

 :رامشرد نو دیروغن « هعفد
 :دشدیهاوخانش ] رتشب وامان اب هدنبآ

 مفنب یللجم ینیثن بش «یناببخ
 دن و رب اپ ورابدوب رارف هک ینادتمرنه

 هدادس رت «یلالط هداوشوک و رد
 ناکشیپ رنهزایدایزهدع هک دوب
 دن دوب .هدوملتکر شنآ رد یناربا

 سلج»هتنیایآ رب < ینابیش هبشمج»
 ادب یرثدایز قنود ین بش
 هومن اضاقت ناوخآ یات۲ زا دبامن
 یلجمنیارد !د ( ری وک یراک »هک

 ولمبناوخا یانآ یلو دهدتکرش ی
 هتخ ورف طیلب ینيشن بشیارب هکنب
 دوش یداردوخ رما نیا زا هدش
 یتیش بنا منانمتشذک هچنانچ
 رفن هس ترفاسم هتبزپ صاصتخا

 نوج یو تشاد یناربا هثیپ رثه

 هدشرآ رت اهل هدیس رن یفاک دحب هجدوب
 دوش سبواب مزاه رفتکب طقف هک

 یلامتیس تاعالطا خساپ
 لبق ةرامش

 یستیامأت رب ور«تنک دواجب »۱
 یاب ددریزنامرف ؛حالس :نشه ۲
 -6رظباو مایلپد ۳ كرم هاگتسبا
 هربت رهت-ه اپپیلک



 تار

 : تفگ ونایروتکیو

 , دبتسیث ,صوصم

 امش « یروپمج سیگر باذج

 ار وا شدحزا هدایز یئابیزهک دوب یناوج ناوتس یو
 ماگنه دندوب هتفگ واب اهیضعب یتحو دوب هدرک ناز یوبحم

 کا ربارامش ۰ داد همادا . دوشیم هدوزفا شیابزرب , مست

 .دینامس نوصمناتن اسشددن زگ زا هک دن!هتشا دهاگنناجنیا ردنیآ

 . دی راد یدایز نانمشد جراخرد امش

 ؟ناسشدمادک :دیسریو دشادیپ وردامهرپچ ردجعت رات ۲

 اهنآ یودره ... دج« الیووجناب» راتاپاز ونالیما
 دناهدرگ مایق اشهیلع

 یلو تفگ و دش رادومن شتانجو ردیدردمه راث
 تیامحامشزاهک دیوگ یمان رتوهلارتژ . دیشاب هتشادن یتشحو
 هرک اذمکارب اراشهک تسا هداد روتسد نمیو درک دهاوخ

 . مربب وا دزت بشما

 متنادیم . ونایروتکیو ۰ منک یم یکشت : تفگ وردام
 , ماهتشاددامتعاوتب شیمه نم ۰ منک نانیمطا وتب متاوتیمهک

 ترامعغایار«ورداموکسیمنارف»هکیتقو
 , دننک مادعا ات دندرب یروهمج تسایر
 ضحمب . دزیمن دنخبل رگیدونایروتکیو
 زیگنا مهو توکس رداههل ول كيلش هکنیا
 -وتکی وهرهچ زا كن ر « دش زا دن | نینطبش
 ردیاهدنشک دردهظحل دنچ . دی رب ونایر

 ار دوخ اریز درک ساسحا دوخ باصعا
 تمن ادیم كي زکمهدنهدتاجن هل رملوئسم
 یصخرم هزاجا اترلوه لارنژزا هرخالاب
 . تسین بوخ شلاحهک تفگ و تفرگ

 ات ریوهلارن ژ , دورب تساوخیم ونایروتکی وهک یعقوم

 كي زکمیلحمناربهر زا رگیدیکی «الیووچناب» *
 هوبوا كمکب رتشیب و درک یم تیلاعف كيزگم لامشردهک دوب
 لاسرد«الیووچناپ >دشهدیچرب «زایدوی ریفددپ> تیوکحهک
 مچرتم ب۰ ددرورت ۳

 - ۲۴هحنص

 ,ناوتس بأنج« ری بش : تفکو دزیدنخل

 و زا الاح : تفگ و تشگ رب دوخهتشامگ یوسب سی ۵ تدانک قوس

 . وزد وا تشدب
 4 یرادتهارمه بارش : لارسد 3

 ویشونیدنلب هعرج ات رک وه لارنژ ۰ دروآ نوریب کا هبعجزا بار یو زا بارشیرطب كي

 كاپ ن
 وابد

 , تسا رتلکشم یلیخ ثنلب نتشک ونتخادنامادب یلو رعمادعا شوم : تقک . درک یم ۰ 8 1 هک یلاحردد

 رز درکیمحعف كنج رد یهاگهاآ نی زرایم
 و رند روخیم تسکش عقاوم یخرب و
 رد. تشاد همادا نانجمه نینوخ هژرابم
 بلغا و دندیگنجیم اه روهام و اه هپت
 هامجا نفد یارب یفاک تقو یتح تاقوا
 لا رنژ|یاهورین هک الاح. دنتشادن ناک درم
 رز ذوب هدرک ینیشن بقعاه هپت یوسب ات ر وه
 اهن[ مامب یزوریپ و حتفریذپلد هحیار
 هزرابمهک تفگیم اهن اب ونایلیما. دیسریم
 سپو دنکیم یط ار دوخ یرخآ لحارم
 یئاهن حتف ۰ راتشک و تشک یمک تدم زا
 . دش دهاوخ اهن[ بیصن

 كرزبطایح ناتخرد كرب و خاش نایم رد یدرس داب
 نازخلصفندشكيدزن رانآ نامز ونیمز زاو دیشکیم هزوز
 . دوب ادیوه

 هشوگ رد دیشروخ كنر خرسصرق هکبمقوم . هاگنابش
 « دیدرگیم ناهنپ كنر هریت یاه ر-با نایم رد یئالط ققا
 کاپگرب درس داب . دندش طایح دراو ودنان رف و ونایلیما
 رود زا و دنک ارپیم اضف رد ار ذغاک یاههدروخو هدش كشخ
 رفنود"نآ هودناو نزحرب اغرغ نیا نایمرد ینز هیرگ یادص
 کاهلولگ كيلش یادم یدیعب تفاسم زا یهاکهاک . دوزنایم
 . دیسریم شوگب

 هک دشیم هدیدیب وخب. یزيلاپ نشور مین بورغ نآرد
 رثا اتاپاز ونایلیما ناشچ رد هیلوا ناجیه و روش نآ زا
 یمحوب وتنوشخ اماتسا هدشرت فیعض شاهنجوهرهچو تسین
 و رتتخس " دیرابیم ودنانرف تروص یاضعا زا هک یصاخ
 ادیوه بضف و مشخ راثآ شنامشچ زا ودوب هدش رتدیدش
 و دوج

 . ٩ یتسه هدامآ یناک هژادناب , یهد ماجنا دیاب هک یاهفیظو کارب ایآ: دیسرپ و هدرک ونایلیما هب ور تقو نیا رد
 . و هتشذگ طابح زا یو نافتاب و دادن یباوج ونایلیما

۳ 



 5 زا ار وا نابل یدتعبل ۲ اب نتخب لوذشمو هتشن قاجا یولپپ راوید دانک ردولپاب (اردادلم) ۱5 و تفاعم دو حمل دراو هکنپازآ ۰
 ,دوب هدینش ار اهن ب یادص :ا اب «اردادلسو ق 9 یاب ؟ادص هکنبا وگب]

 داد همادا دوخراکب نانچمهو درکن دنلب ار ی

 قآ تنوک یئانخود رد و تخوسیم عمش كب یزیم یورو دیدرگ هیلک كچوک قاطا دراو ونایلیمازا لبق ودنانرف
 نبام هک دشيم هدید «<ولباپد كورچو نیچرب هرپچ طولی
 رفن ود نآدورو درچم؛ ولباپ . دوب هتشن ناببگن رنث وب
 هکلب دادن ناشن شوخ یور واب ونایلیما یلو دز یدییپر
 هناتسآرد ودنانرق ۰ تسشن هتسکش هیاپ یلدنص كي ۳۳ هطقن نیرت رودرد تسناوتیم هکیئاجن ]ات وتفر قاطا هشوگب
 اعابت ار ولباپ یاهدننک مهتم یاپهاگن اب و ؛هداتسیا رد
 . درگیم

 شرس , دنژیمن یفرح یسک هک دید نوچ تقو نيا رد
 نم و هدرک تاقالم ام نمشد اب ولباپ تنگ و درک دنلب ار
 . مراد تسدرد یدها وش عوضوم نیا تابئا کارب

 دهاش هب جایتحا وت : تفگ یدول آ نزح نحل اب ولباپ
 وا اب «ورداموکسیسنارف» مادعا زا لبق ن- هکد راد تحص عوضومنیا هتبلا ۰ نک لاوتسنءدوخ زا طقف.ون ایلیما « یرادن
 ودزاسبهناخ مدرم یارب هک تشاد رظن ردوا . مدزک رک اذم
 . دوب یکین درموا , دهدب ابناب یتعارز نیمز

 ولباپ .دیسر شوگب متدنچ یادص یتسد رود هطقنزا
 یلصا فدهو روظنم : داد همادا دعب و درک ثکم یاهظحل
 میتساوخیم ام . دوب تمز ندروآتسدب هزرابم نيا زا ام
 ميروأيب تسدب یعورزم نیمز دوخ هداوناخ دارفاهیذغت یارب
 هت اما میدرکیم بلط مهار یداز۲. میراکب ترذ نآرد و
 هنادازآ و دنیشنب شاهناخ یولجرصع , دوخ هنازور راک زا سب دناوتب یکیزکم رقنکی هک تروص نیابهکلپ |رن آ ظفل طقف
 میتساوخیم مهحلص . دیامن تبحص شناگیاسه ابودنک رکف
 تروصب هکلب ینتفاین تسدو دیعب یایقر كي لکعب هن یلو
 لارتسنیا « وتایلیما ... یراکمهو تبحمو شمارآ هرود كي
 هجیتت دب لمع كي زا ایآ. ماهدیسرب دوخ زا هشيمه نم ار
 راتشک و تشک همه نیا نایمزا اب آ؟ دش دهاوخ لصاح یبوخ
 یودبردویرگیشحو نیازا سپ ای« دش دهاوخرادیدب علص
 تالاوئس نیا باوچزوته هک نم ؛ دید میهاوخ شیاسآ کود
 ,ونایلیما « ماهدرکن ادیب اد
 ,ونایلیما ,روطجوت : دیسرپ دمب و درک ثکم یاهظحل 1

 ؟ ینادیم ار اهنآ پاوجوت ۰
 ودناترف .دیدرگ عوسم جراخ زا رکید ریت دنچ یادص
 تبرعب یدبآ نوناق نيا . دنوش هتشک دیاب نینئاخ :

 .دشلئاق نآیاررب یلانثتسا دیابن و تس
 هیلع نوتاق ایآ: دیسرب و درک دنلب ار شرس ونایلیما ست

 هولیاپ ء یتادیم ار نمشد اب کد
 . لا رنژ , یرآ

 « يتشاگنا هدیدان ارتآ نیا دوجو اب 4 -

0 
 ۰ تسا تشب تلا) ت 3

[ 

 ن

 لب ۳ هو

 لارثژ ؛گرآ-

 ؟ ینادیم ارتآتاژاجم و -

 . تفک و دش لیاژ ولباپ هرهچ زا هلند
 . لارتژ .اگرآ-
 :دیس رپ هناصیرح ودنات رف

 + منک ادص ار مادعا نیروم

 ادنص ار اههبیرغ ونایلیما " هن : تفگهناستلم ولباپ
 امن لاتدب هکبتفو نآ زا * یکدوک نامز زا ام . نکن
 تسودمهاب « میدی ودیم رگیدکی کولپپب ولجب ترذ ۳
 .متکبم اضاقت . هدب ماجنا تدوخ ار راکنیا . مته

 زا ارنابهگنرقنود و ودن :رف , رس هراشا اب ونایلیما
 هبن هبلکنآ زد , تسود رفنود هکیتقو . داتسرف نودیب هک
 و تساخرب اج زا ونایلیما . دندنام اهنترگیدکی اب كيرات
 ,ادیشکن وریب فالقزا اردوخ دولشش

 ه هج +

 راوس تلفن هکدوب راک هجیتن رظتنم طایح رد ودنانرف
 نوجو دش طابح دراو نانکتخات دوخ بسا اب یدول كاخ
 ؟تساجک اتاپاز لارنژ : دیسرپ ودنان رفژا «دیدرک هدایپنآ زا
 یارب هالیو وچناید لارتژ فرط زا یمیم مایپ لماح نم
 . متسه وا

 درکدنلب توکس تمالعب اردوخ تسار تسد ودنانرق
 : تفگ و

 . دراد راکالق انایاژ لارنژ -
 اهنآ شوگب یاهلولگیادص هیلکن وردزا ظحل نیارد

 «۱ردادلس» . دش ادیب دصاق تانجورد بجعت ملالع . دیسر
 هربخ هیلک ردب و داد هکت راویدب یاهظحل ؛ تساخررب اجژا

 . دیدرگد یدیان بش تملظرد سیسو دش
 هلاح :تقگ و داد ناخن دصاف هب ار هبلک رد ودنانورف

 . تفریذپ دهاوخ ارت اناپاز لارنژ

۶ ۰ 

 كي طقن هکدوب یکچوک هناغ انایاز ونابلیما نکسم
 كي و هنهک یلدنص ود , یتسد زیم كي . تشاد رقحم أءآ
 ار ناطا یاهرا وید . دشیم هدید یاهشوک رد كچوکب ارحم
 دوجوءرجنپ كي اهن نآ نامرد هک دندوب هتخاس جاک بوچزا
 دراو یقا هزادناب روت ءرجنب پوچراپچ نایم زا یلو ت*اد
 ریزه رونمکم مش كي طقق اراپنآ باوختخت . دشيبن قاطا
  درکیم روتم ,دوب نشور میرم ترضح لیابش

 .ژونهافزوژ . درکبمروخروخو دوب باوخردونایلبما
 .شرهوش هرهچ هب و هداد هیکت جنرآ كي یور و دوب رادیب
 هدیدن دوخ كیدزن ار شرهوش هکدوب اهتدم . دزیم دنخبل
 . تسوبرت یلاعشوخژا دوپ «دشرتسیمهوااب رکیدراب هک الاحو
 درک هیلقوارب باوخو یگتسخ هرغالاب . دیجنکیمن
 ۴ 9 . تند ورف پاوهب شرهوش



 نایجنک سابعم۶غیاقآ
 رظن د روم یماسآ یلصا یالب
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 (شاخ) ایک ناوتسراک رس

 دیدوب هدرک لح هک یاهقباسم

 رد امش مان هنافساتمیلو دوب تسرد

 تاقباسمرد , دماین رد یشک ههرت

 دیلامزایب | ردوخ سن اشمهزاب .هدنب]

 ناگ زیشودوس رابامه ه زیش و

 یاقآو هناگب وهدنخرف

 سرپزاب رهچ ونم
 «۱!یفیلکتالب »زا هکنیا یارب

 ؛ دریگبماد7 ناتلدو دیوش حراخ
 ریفد زمان یو میهديم هدزم امشب

 دزمان زا « چیه درادنهک ناملسم

 ۱ تسین یربخمه شناملس

 رابتداعسجریا یاق
 رنه»> ميسيوتيم هکنیا - ۱

 درصتم دراد مژالداوس < ندشهشبب

 ندناوخ زا و"آ هنتسا « یگشیپ رنه»

 شکلدوت ابرکا !ندرک یب رعسق رو
 درادنداوس رتشیب مششسالک ات مه

 هدننا وخ وا مینیب یمن راک نیا زد یعزام

 هدافتساد وخ یمیبط تبه ومزا و تسا

 تسا هدرکناهدا مهزگ رهو دنکیم

 تسا «املیسبوخ هشیپ رنه كي > هک
 زا شیب ظافلا یلاعهرد تسا رتپپ

 «تادارک كين» .دبنک تقداپنیا
 دوخ یلالورک مامت اب مهلالدرک
 نمض رد و دراد یداوص هروک زاب

 وااپملی رد تسا یرهامزاب كريس

 هن دهدیم ماجنا یک ریس تایلبع
 رصان یاهسکه زا - ۲ « یذاب»
 . دشده اوخ هدافتسا مه یمیطبكلم
 ءرامش مهلوا لاسلوا هرامش - ۳
 ! تساهدوب لوا لاسلوآ

 ط -اتنآ وناب
 یاقآنآ اب امهدازمرکا یاتآ

 رفنکیدو, دلوسرد هک امشهدا ذمرکا
 رکشت وناشب| تاقالم یارب و تسا
 هب دیناوتیم وا یاهیزاوننامهم زا
 نابایخیدعس ژاساپ رد ناشیا هاگنب

 یدک وسیاپملبف .دیلام رف همجارم یدحس

 هتبل )هک هدرک درا وناشی)سغشمه اد
 هلاقمنا رهت رد اهن ]شیاسل زا لبقام
 دوس یامنیس تعنصهراب رد یلصن

 . تشاگن میهاوخ نآ یاهملیفد

 یلاق یدهمیاقآ
 هسب لاوئس ٩ زا هکنیا تلع

 الاحهک دوب نیامیدادباوج لاوقس

 میهديمبا وجاشلاونس ۳ هب طقف مه
 -۱ ,میدادن اجنیاژا رتشیب ینعی

 لوصحم < هلیلدونوماس و ملیف

 ملیف ۰ ۷ دوب تنوماراب ینابمک

 -دوتسا لوصحم « باتف ]رد لادج و
 دوب « كني زلسدیوید» لقتسم یرب

 رد ستسیت دآ دتیان وب ینابک هک

 ملیفنادرک راک - ۳ درک شب ایند
 , دوب نت راموردن 7 < زبسرکخاد

 یلایح روصنم یاقآ
 رتسکنل ترب یاهملیف شرامش-۱

 العف ام مک قو و دایژ داک نیا اب

 تیفاع» یو مایف نیل وادرادن ناکما

 مسا و تشادمان < ناراکتیانج

 .تسا «امرت » شا هج وز

 یمیها ربا میها ربا یاقآ
 داژز

 راکیسملیف لانچ هیماسرا -۱
 بم ۲ داد دنهاوخ شیامت ار ماجو

 تعاتقهرامشكي یا هتفه نیمپن العف

 ود یاهتفه تبون نیا.اشنا دینک

 دهاوخ مههنازورو هناهام وهرامش

 و لامچ هیماص سکه ۳ ۰

 یفاک هزادناب ار ادیچی رب وا ولانیج
 اد ام نیازا شیب . مياهدرک جرد

 , دیرادب روعم

 نایوپ روشاع مظاک یاقآ
 (رهشمرخ)

 < هدشنی رفن هلحم و ملیف رد -۱
 وفالدور لباقم لد الیوس نونین
 یناریایاهملیف-۲ تشاد اراتسوک 7
 یرتشم و دش دهاوخ بوخ یتفو
 ناکدننک هیهت هکد رک دنهاوخ ادیپ
 و هژوس باغتنا رد اهنیا زا شیب
 - ۳ دننک تقد اهملیف نانکیزاب
 نیرتهب هب یلادها هبسجم یارب
 نیعمیمسا الع یلاریا ناگشیب رنه
 یبسانممان هیت رد هاشن | مي هدرکن
 ی باختنا

 یناریاو یجراغ ین اهم
 -شن اداصوصخ وناناوجمومه یارب

 تیتر

 مله نتفرکارف لوذشم هک نازوم7

 هکلب تسیت مزالو بجاو « دنتسه

 و هقالعوقوذ هب هجوت اب یسکرره

 اپملیف زادن ا وتبم دوخ یلام یاضتفا

 مکحكب راک نیا یارب , دنک هدافتسا

 . درک دداص ناوتیءا یلک

 یمیها ربا یدهم یاقآ
 یابلبط » لابرس ملیف - ۱

 ۱۹۰۳۹ لاس لوصحم < وجناموف

 وجناموف لر ودوب كيلب ابی رینابمک

 درکیمیزاب «نودناربیرئه» ار

 یهاگهاک و تسا هدنز زوئه هک

 دنکیمیزاب اهلی ددیکچوک یاپلر

 .تسارفن ودمسا <یناچ نولد -۲
 حرش هک (ددب) یناچ نول یکی
 پاچ<+۷هراسش۷ هحفصردار شلاح
 (رسپ) یناج نول یرگیدو میدرک
 لوفشمیل وکاعدب و هدنز زونههک

 نامز رد (ددب) یناچ نول . تسا
 «مادرتن تشیژوک > ملیف رابکب تماص

 نیدوماب هکیسکیلو درکیزاب ار
 تشیژوک و قطان ملیف رد اراهوا

 «نوتفالرا راچ» ۳
 لیو» اداهوا نیدومرهوش . د
 الطوا زا هک تشاد مان ۳4

 « هتف رداب رب » مایف -۳ تسا هتفرک
 ورتم ینابمک ۱۹۳۹ لاس لوصحم
 یامذیس رد هک تسا ریام نیودلک
 , تسا هدش هداد شیامن زین ناریا

 نیا زا یدیدج هبیک هک دراد ناکمآ

 هب وددرک نآریا دداو یدوزب ملیف
 .دوش هتشاذگ شیامن شرعم

 (لیبدرا) ض - ج هزیشود

 مقریلع «لعمروا > ملیف -۱
 شا هشبپ رنه هک د وب! یرثه ملیف كيامش

 بیحب یپگناو . دشاب فورعم مه

 ناریادد یدثه یاهملیف شيامن مدع
 ناکشیپ رثه واهملیف ءراب رداس تاعالطا
 مينکسبن رکن و تسا دودحم یدنه

 - ۲ درمش سقن ناوتب ادنیا هک
 هداد شیابن مهزاب «هداوآ» ملیف
 یسراف نابزب داب نيا اما دوشیم
 , دشدهاوخ هلب ود

 ینویامه جریا یاقآ
 نالف هکدیراد راکچ اش

 قالط ار شاز دهاوهیم هشیپ رنه
 ۱۲ هن ای دهدب

 ۲۱ هحفص

 رفآیب درس ناداق
 ۳ نارچاضرماغ
 17 زیره 0

 رک وودحرد لاوس
 رم يا هکنیا تاع
 رسم 3 رم پاچ رتشیب اد
 هاشراک اب هک تسا

 بقا نا
 و تس یخ ه وگچب ره نودب

 رایدصتم یلد دنتس رفیمام یارباد
 یردقبیلاررب |یاهویدوتسا
 رم هک دنتسه 0

 رب لاشسداب یاب اهن زا سکع

 # را تفد ویدوتسا هب
 0 دشنکیمك زا مشچ
 |رزه ۰ میاهدادن تسدزاار

 و تو دنک یراکمهام اب هک ویدونس

 فا هشادن زیم] هنلابم یاهفی مت
 زی ردو هدشقی وشتام فرطزا هتبلا
 یدلاسرفلق شناگشیب رثه و ملی

 9 هراب رد الاث . درک میهاوخ

 اهزیچ یلیخ یجداخ ناگشیب رنهو

 یدا رب االصا اهن ] نوچ تشون نا وتیم
 -رنهیل و دن رادن تاجتشون نیاب

 ردهک ار یا هملک رهیلاریا ناکشیپ
 ریز دشاب هدش هتشون اهن آ هداب

 هرخالاب ودشنکیم ك رزب بوکس و رکیم
 هلاثم رد یداربا هدش یروط ره

 مبطلاب و هنیانیم ادیپ هدش باچ
 نسیا ۰ دنوشیم یضاد ان مه زاب
 و تسام راک لاکشا زا یا همش
 ناتدوخ هدپس ادنآ هراب رد تواشق

 ۰ میداذگیم

 یلاک ذا بو رب یاقآ

 (نادمه)
 هچ دینادب هکنیا یارب - ۰۱

 یاهسو-ه > یاپلیف دد یناسک

 اد يصاسخشا هچ لر < رولعاریما
 ملیفنیا ژاترپد هب ۰ دن |هدرک یزاب

 جرد لدا لاس موس هرادش رد هک

 >> ۲ دیلام راب هعجارم تساهدش

 -لم) <درک زیم نادوالد» ملیف رد
 تیم یزاب اد «دوتدآ > لد (درف

 ملیل دد دولیت ترباد - ۳ درک
 کلب درادن یلد < نامرف هدو

 رتسک اب نآ زدن رابعش اکشیپ رنه
 ۲ اح دداودام رتبارب لوپ

 كن كريد ناج - نوشیپ اد
 دو ول راک ودنووبا- تک اپ
 ,.. رکشل يهايس رفن
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 ((ونیتنلاو) ملیف فورعم دنمرنه - رتسکد ینوتنآ م یزاب ار لو یاهلر یایره یبرتدززات ودیلاامت و «یگنرم» رثا یا
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 ۱ مهدنهنرق دوهشمیثیدد دزد هک نتواک» نینر یاهدربن یداع ملیف دشابم فقه ۵ و هیشم ۰


